كتُ السَّ ِهََّة
الهُّ َ
عََلى
مََّ ِة
التَّعِ ِلَقَاتِ الهَّجِ ِ
عََلى
مهِظٌُمَ ِة البََِقٌُنََِّ ِة
الِ َ
للعالمة احملدث

أمحد بو حييى الهجمي
الؿتقىف سـة (9249ﻫ) 

أبي همام حممد بو علي الصَّومَعي البيضاني
عفا اهلل عنه مبنه وإحسانه

3

E

م َق ِّد َم ُة
الِ ُ

e

إن الحؿد هلل كحؿده ،وكستعقـف ،وكستغػره ،وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا،
وسقئات أطؿالـا ،مـ يفده اهلل فال ُم ِضؾ لف و َم ْـ يضؾِ ْؾ فال ﻫادي لف وأشفد
أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسقلف صؾك
اهلل طؾقف وطىل آلف وصحبف ،و َم ْـ تبعفؿ بنحسان إىل يقم الديـ.
أوَّا بعد:
فنن مـظقمة البقؼقين ، معروفة بقـ العؾؿاء وصالب العؾؿ :لذا
َحظِ َقت بالشرح ،والحػظ ،والتدريس.
ومؿ ْـ قام بشرحفا :العالمة الزرقاين يف شرحف الؿعروف بـشرح
الزرقاين طىل الؿـظقمة البقؼقكقة.
الزبقدي يف شرحف الؿعروف بـالؼالئد العـبرية طىل الؿـظقمة
والعالمة ُّ

2

البقؼقكقة ،وغقرمها.
وكـت مؿـ شارك يف شرحفا بشرح مختصر سؿقتف :الدُّ رر البقضاكقة
وقػت طىل تعؾقؼات طىل ذلؽ الـظؿ لشقخـا
طىل الؿـظقمة البقؼقكقة ، ثؿ
ُ
()1

العالمة الؿحدث أمحد بـ يحقك الـجؿل  مع بعض صؾبة العؾؿ مـ أﻫؾ
الؿغرب مؿـ قرأوه طؾقف ،وأمالﻫؿ ﻫذه التعؾقؼات ،ثؿ طرضقﻫا طؾقف كعادتف
مختصرا يـاسب الؿبتدئ يف ﻫذا الػـ:
يف كثقر مـ دروسف ،وكان ﻫذا التعؾقؼ
ً
لذا أشار  يف تعؾقؼف طىل البقت إول إىل أن ﻫذا الـظؿ لؾؿبتدئقـ ،فؼال:
"وﻫذا يعتَبر لؾؿ ِ
بتدئقـ" :لذا مل يتقسع يف تعؾقؼف طؾقف ،وإكؿا طؾؼ تعؾقؼات
ُ
ُ
وقػت طؾقف قؿت ببعض التعؾقؼات التل تتؿ ُؿ الػائدة.
يسقرة ومػقدة ،وطـدما
ُ
والحؿد هلل طىل تقفقؼف.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9لؽـ الذي صبعفا مسخفا بطباطتف إياﻫا :فال يؽاد يؼرأ الؼارئ صػحة مـفا إٓ وفقفا أخطاء،
كاﻫقؽ طـ السؼط ،وإىل ﻫذه الؾحظة مل أكشط لؿراجعتفا ،واهلل الؿستعان.

5

E

َع َىٔم٘ فٔ٘ َِ َرا الِ ٔه َتاب

e

أوَٓا بالٍٔٓطبة لعىم٘ عمى ِرٓ التَٓعمٗكات فّٕ ناآلت٘:
َ
شقخـَا ُ يعؾؼ طىل الـظؿ
َ )9ض ْرب إمثؾة طىل بعض إقسام :فنن
و ُيقضحف لؾطالب طىل سبقؾ الؿثال :فنكف ذكر أن الصحقح قسؿان:
لذاتف ولغقره ،والحسـ كذلؽ ،فلققم بضرب إمثؾة لذلؽٕ :ن
الؿبتدئ سقحتاج إىل مثال لتؾؽ إقسام ،وكؿا ققؾ :بالؿثال يت ِضح
الؿ َؼال.
أضقػ بعض الػقائد الؿفؿة مع اإلحالة إىل كتب الؿصطؾح.
)4
ُ
وقد سؿقت طؿظ ﻫذا :الـؽت السـقة طىل التعؾقؼات الـجؿقة طىل
الؿـظقمة البقؼقكقة.
وبعد آكتفاء مـفا أرسؾتفا لشقخـا  مع بعض تحؼقؼايت وتعؾقؼايت
طىل بعض الؽتب ،فؼرأ بعضفا وقدم لفا وأرسؾ هبا إيل ،وقرأ بعضفا وطؾؼ
طؾقفا ومل يؽؿؾفا كـالـُّؽت الؿالح طىل دلقؾ أرباب الػالح ،وبعضفا قرأ

6

فقفا ومل يؼدم لفإ :كف َم ِرض وتقالت طؾقف إمراض.
و ُتقفل  وﻫذان الؽتابان طـده ،ثؿ تػضؾ أخقكا الشقخ طبد اهلل بـ
محؿد الـجؿل وبعض أبـاء الشقخ -حػظفؿ اهلل ورحؿ شقخـا -بنرسالفا
خقرا.
إيل ،فجزاﻫؿ اهلل ً
أسلل اهلل العظ الؼدير ْ
أن يجعؾ ﻫذا العؿؾ يف مقزان حسـايت ويـػعـل بف
وأن يغػر لشقخـاْ ،
يقم لؼائفْ ،
وأن يسؽـف فسقح جـتف :إكف جقا ٌد كريؿ.
وصؾك اهلل طىل كبقـا محؿد وطىل آلف وصحبف أمجعقـ.
كتبف حامدً ا ومصؾ ًقا ومسؾ ًؿا الػؼقر إىل رمحة ربف الؼدير
ين
عل البقضا ُّ
طظ الصق َم ُّ
أبق مهام محؿد بـ ي
القؿـل إصؾ الؿؽ ُّل مجاور ًة
ُّ



7

E

ي
َت ِس َج َى ُة الٍَّاظٔ ِ

e

مل أقػ لف طىل ترمجة سقى ما يظ:
اخ ُتؾِػ يف اسؿف ،مـفؿ مـ قال :طؿرو أو صف بـ محؿد بـ فتقح
شافعل،
دمشؼل
البقؼقين ،كان ح ًّقا قبؾ (9181ﻫ) ،طامل بؿصطؾح الحديث،
ٌّ
ٌّ
اشتفر بؿـظقمتف الؿعروفة باسؿف البقؼقكقة يف الؿصطؾح ،ولف فتح الؼادر
الؿغقث يف الحديث مخطقط يف صقبؼبقا ،اكظر إطالم)62/5( 
لؾز ِركْؾِل ،ومعجؿ الؿملػقـ )22/5( لعؿر كحالة.



8

E

٘
ال َو ٔة الٍَّجِ ٔى ِّ
َت ِس َج َى ُة الِ َع َّ

e

مس ُْ ٌٔطَبُْ:
ا ُ
الؿ ْسـِد الػؼقف إثري ،مػتل طام جـقب
ﻫق الشقخ العالمة الؿحدث ُ
السعقدية :أمحد بـ يحقك بـ محؿد بـ شبقر الـجؿل آل
الؿؿؾؽة العربقة ُّ
شبقر مـ بـل ُحؿد إحدى الؼبائؾ الؿشفقرة بؿـطؼة جازان الؿشفقرة.

()1

وَِٕ ٔلدُٓ:
ُ
ست وأربعقـ وثالثؿائة وألػ،
ُولِدَ
شقخـا  ببؾدة( :الـجامقة) سـة ي
ذكر ذلؽ بـػسف فؼال  :مقلقد يف مؽاين ﻫذا الذي أكا فقف  ،ولدْ ُت
حسبؿا بؾغـل طام (9326ﻫ) يف ( )44شقال ،وو َقع ِ
ت الد ْخ َؾ ُة -دخؾة ابـ
َ
()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اكظر مؼدمة تعؾقؼات الشقخ الػاضؾ محؿد بـ ﻫادي الؿدخظ لؽتاب الؿقرد العذب
الزُّ ٓل( ص.)2
( )4أي :الـجامقة.

9

يحب ويرضك -يف طام واحد
سعقد ،حػظ اهلل دولتـا ووفؼفا لؿا
ُّ
ومخسقـ.

()1

ٌَػِأتُْ:
َذرا
كشل شقخـا  يف حجر أبقيـ صالحقـ لقس لفؿا سقاه :ولفذا فؼد ك َ
ٍ
بشلء مـ أطؿال الدُّ كقا -وقد حؼؼ اهلل ما أرادا ،فؽاكا
بف هلل –أي ٓ :يؽؾػاكف
محافظقـ طؾقف محافظة تامة ،حتك إكفؿا ٓ يتركاكف يؾعب بقـ إوٓد.

()2

طَمَبُْ لمعٔمِي:
كاكت بداية صؾبف  يف الؽتاتقب ،لؽـ مل يؽـ فقفا إٓ قراءة الؼرآن،
وبداية الطؾب يف سـة (9353ﻫ).
قاه  :يف طام ثالث ومخسقـ يف ذلؽ الققت أكا بدأت يف الؽتاتقب،
فؼرأت يف الؽتاتقب طدة مرات ،لؽـ ما فقف ذاك الققت إٓ قراءة الؼرآن
()3
ٍ
تسعة ومخسقـ وثالثؿائة وألػ بدأ دراستف طىل العالمة
فؼط  ،ويف طام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )9اكظر كتابلُ  :د َرر وفقائد مـ دروس ورسائؾ الشقخقـ القادطل والـجؿل رمحفؿا اهلل

(ص.)956
( )4اكظر :مؼدمة تعؾقؼات الشقخ محؿد بـ ﻫادي الؿدخظ –حػظف اهلل -لؽتاب الؿقرد
العذب الزُّ ٓل( ص.)5
( )3اكظر ُ د َرر وفقائد مـ دروس ورسائؾ الشقخقـ القادطل والـجؿل رمحفؿا اهلل( ص.)957 ،956
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طبداهلل بـ محؿد الؼرطاوي .

()1

ثؿ اكؼطع ِ
طـ الدراسة ،ثؿ طاد طام ستقـ وألػ ﻫجرية وواصؾ مسقرتف
العؾؿقة.
ٍ
ً
طريشا يف دار الشقخ
تسعة ومخسقـ بدأ الشقخَ ،ف َع ِؿؾ
قاه  :ويف طام
كاصر خؾقفة ،وبدأ يدرس وأكا ترددت طؾقف أيا ًما قؾقؾة مع طؿل

()2

واكؼطعت.
ويف طام (9361ﻫ) اكسجؿت يف الدراسة بػضؾ اهلل طزوجؾ ،فالحؿد هلل
الذي طؾؿـا ما مل كؽـ كعؾؿ ،وكسلل اهلل أن يجزي شقخـا الشقخ طبد اهلل بـ
محؿد الؼرطاوي خقر الجزاء :ولؼد أحقا اهلل بف ﻫذه الؿـطؼة بعدما كاكت
تعقش مثؾ سائر الؿـاصؼ يف ضالل وشرك كثقر ،والبدع كثقرة وآجتؿاطات
الجاﻫؾقة كاكت مقجقدة ،ولؽـ بعدما وفؼ اهلل َ
شقخـا  لؾتدريس وفتح:
(الؿدرسة السؾػقة) يف صامطة ،واستؿر فقفا ال ُّطالب.

()3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9ﻫق العالمة الجؾقؾ والداطقة الـبقؾ :أبق محؿد طبد اهلل بـ محؿد بـ محد بـ محؿد بـ
طثؿان بـ طظ بـ محؿد بـ كجقد الؼرطاويً :
كسبة إىل الؼرطاء –إحدى ُقرى ال َؼ ِصقؿ-
بطـ مـ الؿصالقخ مـ
كان يؼطـفا جدُّ ه محؿد بـ كجقد ،وتؼع شؿال ُب َريدة ،وآل كجقد ٌ
قبقؾة طـزة بـ أسد بـ ربقعة بـ كزار بـ معد بـ طدكان .طؾؿاء كجد.)639/4( 
( )4وطؿاه مها :الشقخ حسـ بـ محؿد ،والشقخ حسقـ بـ محؿد الـ ْج ِؿققـ.
( )3اكظر ُ د َرر وفقائد مـ دروس ورسائؾ الشقخقـ القادطل والـجؿل رمحفؿا اهلل( ص.)958 ،957

99

ويف ﻫذه الؿدرسة حػظ شقخـا ِ طد َة كتب ومتقن مـفا :تحػة
إصػال وﻫداية الؿستػقد ،والثالثة إصقل ،وإربعقـ الـقوية،
ودرس  الحساب ،وأتؼـ الخط.
قاه  :ويف طام (9361ﻫ) ويف صػر بالتحديد التحؼت بالؿدرسة
باستؿرار ،فؼرأت الؼرآن مجق ًدا ،وحػظت تحػة إصػال ،وﻫداية
الؿستػقد ،والثالثة إصقل ،وإربعقـ الـقوية ،وتعؾؿت الخط
وبعض الحساب.

()1

قمتِ :
وقد التؿس العالمة الؼرطاوي  ذكا ًء مـ تؾؿقذه ،فؿا كان مـف
إٓ أن أدرجف يف الحؾؼة التل فقفا كبار تالمقذه ،مع أن ِسـف آكذاك ثالثة طشر
طا ًما ،فؽان ذكاؤه  سب ًبا ٓطتـاء العالمة الؼرطاوي بف.
قاه غٗخٍا  :وكـت أجؾس يف الحؾؼة التل وضعـل الشقخ فقفا إىل أن
أكضؿ إىل الحؾؼة الؽبرى التل
يتػرق الطؾبة الصغار بعد صالة ال ُّظفر ،ثؿ
ُّ
يتقلك تدريسفا الشقخ كػسف ،فلجؾس معفؿ إىل صالة العشاء ،ثؿ أطقد مع
َطؿل إىل قريتل ،وبعد أربعة أشفر تؼري ًبا أذن يل الشقخ ْ 
أن أكضؿ إىل
الحؾؼة التل يدرسفا ﻫق كػسف :وكان لذلؽ سبب وﻫق :أن الشقخ كان يسلل
ُصالب الحؾؼة ِ
وكـت مـ فضؾ اهلل أجقب إجابة
طـ الدرس الذي ألؼاه،
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9ذكر ذلؽ يف (ص )3مـ إجازتف ،وﻫل يف تسع ورقات كان يجقز هبا قبؾ صباطة الثبت.

94

سديدة يف أغؾب إحقال رغؿ أكل كـت أصغرﻫؿ ِسـًّا ،كـت ابـ ثالث
طشرة سـة ،وسائر الحؾؼة رجال ،فؿـ أجؾ ذلؽ سؿح يل ْ
أن أكقن معفؿ،
وكـت متحر ًجا أن أتحدث طـ كػسل ثؿ بدا يل أن ُأبقـ السبب ،أسلل اهلل ْ
أن
خالصا لقجف اهلل.
يجعؾ طؿظ
ً

()1

أَعِىَالُْ:
ٍ
بلطؿال ِطدة يف التدريس ،مـفا :أكف قام بالتدريس
وقد قام شقخـا 
احتسابا بؿدارس شقخف الؼرطاوي  ،وطـدما بدأت القضائػ ُطقـ
ً
مدر ًسا بؼرية( :الـجامقة) ،وكان ذلؽ طام (9367ﻫ) ،ويف طام (9374ﻫ)
ُك ِؼ َؾ إما ًما ومدر ًسا يف قرية( :أبق سبقؾة) بالعارضة ،ويف (9372/9/9ﻫ)
ُطق َـ مدر ًسا يف الؿعفد العؾؿل بـ :صامطة.

()2

ومِ َـ الذيـ ُطقـُقا معف :العالمة حافظ بـ أمحد حؽؿل .

()3

قال شقخـا  :وبعد ذلؽ طقــل الشقخ طبد اهلل يف الؿعفد مع الشقخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )9الؿصدر السابؼ (ص.)9

( )4اكظر مؼدمة تعؾقؼات الشقخ الػاضؾ محؿد بـ ﻫادي الؿدخظ -حػظف اهلل -لؽتاب
الؿقرد العذب الزُّ ٓل( ص.)91
بطـ
الح َؽؿل،
الح َؽؿ بـ سعد العشقرةٌ ،
والح َؽؿل كسبة إىلَ :
َ
( )3ﻫق العالمة حافظ بـ أمحد َ
مـ مذحج بـ كفالن بـ سبل بـ يشجب بـ يعرب بـ قحطان ،واكظر إطالم لؾزركظ
(.)936/3

93

حافظ  ،ومؽثت طشر سـقات ُأدرس يف الؿعفد.

()1

قمت :وسبب استؼالتف ﻫق أن الجامعة اإلسالمقة ُفتِحت آكذاك :فرغب ْ
أن
يؾتحؼ بالجامعة اإلسالمقة فؾؿ يتقسر ذلؽ.
قال  :وبعد ذلؽ ُفتحت الجامعة اإلسالمقة :فرغبت ْ
أن ألتحؼ يف
الجامعة اإلسالمقةٕ :كف يف ذلؽ الققت كان فقفا معقـًا الشقخ محؿد كاصر
َ
رت اهلل طزوجؾ
الديـ إلباين،
واستخ ُ

() 2

 ،وتشاورت مع شقخل

()3

أيضا واستلذكتف ،ثؿ
واستلذكتف  ،وكتبت لؾشقخ محؿد بـ إبراﻫقؿ يف ﻫذا ً
استؼؾت مـ الؿعفد العؾؿل ،ووجدت الشقخ طبد الؾطقػ ذاك الققم يف أيام
العطؾة بالطائػ ،وقدمت لف استؼالتل َف َؼبِ َؾفا ،وبعد ذلؽ حاولت ْ
أن ألتحؼ
بالجامعة اإلسالمقة فؿا أراد اهلل.

()4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اكظر ُ د َرر وفقائد مـ دروس ورسائؾ الشقخقـ القادطل والـجؿل( ص.)959
طؿال بالفدي الـبقي ،طىل صاحبف أفضؾ الصالة وأتؿ التسؾقؿ.
(ً )4
وقد روى الخطقب يف الجامع )352/4( طـ أبل طبد اهلل الزُّ بقر بـ أمحد الزُّ بقدي أكف
ٍ
ٕحد ْ
أن َيدَ ع آستخارة ،ولقستعؿؾفا كؿا ُأمِر :فنن فقفا اتباع أمر الـبل
قال ٓ :يـبغل
ﷺ ،والت ُّبرك بذلؽ مع ما فقفا مـ الدُّ طاء ،والرد إىل الرب تبارك وتعاىل.
أن يـتؼؾ مـ طـد شقخف ْ
( )3وﻫذا أدب رفقع مطؾقب مـ كؾ صالب طؾؿ إذا أراد ْ
أن يستلذكف
ويستشقره.
( )2اكظر ُ درر وفقائد مـ دروس ورسائؾ الشقخقـ القادطل والـجؿل( ص.)961

92

ثؿ ُطق َـ واط ًظا ومرشدً ا بقزارة العدل بؿـطؼة جازان ،ومؽث قدر ثالث
الرجقع إىل الؿعفد.
سـقـ ،فتعب مـ الذﻫاب واإلياب :فػضؾ ُّ
ويف (9387/7/9ﻫ) ُطقـ بالؿعفد العؾؿل بؿديـة جازان ،حسب صؾبف،
كامال ،ويف بداية العام الدراسل مـ طام (9389ﻫ)
ومؽث يدرس فقف طا ًما ً
مدرسا يف الؿعفد العؾؿل بصامطة ،وبؼل فقف إىل ْ
أن ُأحقؾ طىل التؼاطد.
ُطقـ
ً
قال  :إٓ أن اهلل يسر يل ْ
أن أذﻫب طـد الشقخ  ،وكان مجؿقطة مـ
()1

ال ُّطالب طـده ،وكان يف أيام العطؾة ً
كازٓ يف بقت الشقخ محؿد بـ إبراﻫقؿ،
وكان –أي :الشقخ محؿد بـ إبراﻫقؿ -يف ذلؽ الققت قد َبـ َْت لف الدولة بقتًا،
واكتؼؾ إلقف ،وبقتف إول كان فار ًغا ،فؼال لؾشقخ طبد اهلل :اسؽـ فقف .فسؽـ
فقف ،وكحـ جئـا طـده وطزمـا الشقخ محؿد بـ إبراﻫقؿ ،وأثـاء ما ُكـا طىل
الغداء قال الشقخ محؿد بـ إبراﻫقؿ لشقخـا :ﻫـا شلء مـ الدولة ،ففؾ
تستطقع ْ
أن تؼقم بف؟
فؼال الشقخ طبد اهلل :كعؿ.
فؼال :إن الدولة بؾغـا مـفا خطاب بتعققـ أربعقـ داط ًقا وواط ًظا،
ومرشدً ا .وطىل ﻫذا إساس قد ْمـَا أكا ووالد مقسك سفظُ ،كـا أكا وإياه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9يعـل :الؼرطاوي .

95

وطقـَا –والحؿد هلل -ورجعت واشتغؾت يف الدطقة ثالث
مقجقديـُ ،
()1

الرجقع  ،فقسر
سـقات ،وبعد ذلؽ
ُ
تعبت مـ الذﻫاب واإلياب وأحببت ُّ
ـت يف جازان ،ومؽثت فقف
الرجقع يف طام ( )87بعد ثالث سـقات ،ف ُعق ُ
اهلل ُّ
ُ
ـت يف صامطة ،وبؼقت فقف إىل ْ
أن ُأ ِح ْؾ ُت إىل
ً
طا ًما
كامال ،ثؿ بعد ذلؽ ُطق ُ
التؼاطد طام (9291ﻫ).

()2

ب مـف ْ
قمت :وبعد ْ
أن يدرس مادة الحديث يف جامعة
أن تؼاطد ُ صؾِ َ
محؿد بـ ُسعقد بالجـقب ،فذﻫب ودرس ﻫـاك يف فص ٍؾ مـ الػصقل
الدراسقة ،لؽـف تعب مـ كثرة الذﻫاب والؿجلء :فؼرر ْ
أن يبؼك يف الـجامقة:
قائؿا بالدُّ روس والػتقى.
ٕكف كان ً
قال  :يف طام (9293ﻫ) بعدما ُأ ِح ْؾ ُت إىل التؼاطد يف ذلؽ الققت
إلؿعل ،وصؾب مـل ْ
أن ُأدرس يف الحديثٕ :ن
اتصؾ بل الشقخ زاﻫر
ُّ
مدرسل الحديث طـدﻫؿ كاكقا قؾقؾقـ ،فذﻫبت يف فصؾ ودرست فقف –
تعبت مـ الذﻫاب والؿجلء :فرأيت
والحؿد هلل ،-وكان إمر جقدً ا إٓ أين
ُ
دروسا يف الؿساجد ،وقائؿ بالػتقى كذلؽ ،فرأيت
البؼاء ﻫـا باطتبار أن يل
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )9اكظر ُ د َرر وفقائد مـ دروس ورسائؾ الشقخقـ القادطل والـجؿل( ص،)964-969

ومؼدمة الؿقرد العذب الزُّ ٓل( ص.)91
( )4اكظر ُ د َرر وفقائد مـ دروس ورسائؾ الشقخقـ القادطل والـجؿل( ص.)964-969
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البؼاء ﻫـا أحسـ يل مـ الـاحقة الصحقة.

()1

تفسُٓغُْ لمفتٕى ٔالتَٓدزٖظ:
ثؿ تػرغ شقخـا  بعد تؾؽ الجفقد الؿباركة التل قضاﻫا صقؾة تؾؽ
السـقـ لؾتدريس مع أكف كان لقس لديف إٓ التدريس ،لؽـ يريد أن يتػرغ كؾ ًّقا
لتدريس مـ يرحؾ إلقف مـ صؾبة العؾؿٕ :كف كؿا ققؾ :مـ َج َؾ َس ُجؾِ َس إلقف،
كذلؽ التللقػ يحتاج إىل وقتِ ،
أضػ إىل ذلؽ اإلفتاءَ :
فش َرع  يف
التدريس ،وأكثر تدريسف يف كتب الحديثْ ،
وإن كان قد درس يف الػؼف.
قال  :يف الحؼقؼة أكثر تدريسل يف كتب الحديث ،ويف كتب الػؼف
كثقرا مثؾ الحديث -والحؿد هلل -ودرست:
شل ٌء ،ولؽـ لقس ً
 )9مختصر ُس ُبؾ السالم ،وكان ذلؽ يف الؿسجد ،وقبؾ ذلؽ:
 )4رياض الصالحقـ يف الؿسجد كذلؽ ،وبعدﻫا رتبت قراءة يف:
ُ  )3سـَـ الترمذي يف الؿسجد ،وﻫؽذا يف صامطة ،ودرست يف
الؿسجد مـ فضؾ اهلل طزوجؾ:
 )2صحقح البخاري مـ أولف إىل آخره ،وأكؿؾتف يف طشر سـقات.

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )9اكظر ُ د َرر وفقائد مـ دروس ورسائؾ الشقخقـ القادطل والـجؿل( ص.)964-969

( )4اكظر ُ د َرر وفقائد( ص.)962
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ُ
شقخـا يف كقؾ إوصار ،وُ س ُبؾ السالم ،وُ طؿدة
قمت :ودرس
إحؽام ،وكتاب التقحقد ،ومعارج الؼبقل ،ومتـ الطحاوية ،وبؾقغ
الؿرام ،وصحقح مسؾؿ ،ومؼدمة صحقح مسؾؿ ،ودلقؾ أرباب الػالح
يف الؿصطؾح ،والبقؼقكقة ،وكزﻫة الـظر ،وغقرﻫا مـ الؽتب ،أضػ إىل
ذلؽ مشاركاتف يف الدورات العؾؿقة والؿحاضرات ،رحؿ اهلل أبا محؿد وغػر
لف.
َو َػاخيُْ:
أخذ شقخـا  العؾؿ طـ طؾؿاء أجالء وسادة كرام ،مـفؿ:
 )9الشقخ العالمة الداطقة الؿجدد يف جـقب الؿؿؾؽة العربقة السعقدية:
طبد اهلل محؿد الؼرطاوي .
درس طؾقف مع بعض صؾبة العؾؿ :الرحبقة ،وأجرومقة ،وكتاب
التقحقد،وبؾقغ الؿرام ،والبقؼقكقة ،وكخبة الػؽر وشرحفا :كزﻫة
الـظر ،ومختصرات يف السقرة ،وتصريػ العزي يف الصرف ،والعقامؾ
يف الـحق مائة ،والقرقات يف إصقل ،والطحاوية بشرح الشقخ قبؾ أن
يطؾعقا طىل شرح ابـ أبل العز الحـػل ،وشق ًئا مـ إلػقة ،والدُّ رر البفقة
لؾشقكاين يف الػؼف مع شرحفا الدراري الؿضقة ،وغقر ذلؽ ،سقاء ما
درسقه كؿادة كالؽتب السابؼة ،أو ما درسقه كثؼافة ،كبعض الرسائؾ
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والؽتب الصغقرة.
إو َصار ،وزاد الؿعاد،
أو كاكقا يعقدون إلقفا طـد البحث ،كـَ ك ْقؾ ْ
وكقر القؼقـ ،والؿقصل ،وإمفات ،ووزع الشقخ الؼرطاوي أجزاء
إمفات الؿقجقدة يف مؽتبتف وﻫل :الصحقحان ،وســ أبل داود،
والـ َسائل ،والؿقصل ،فؼرءوا طؾقف فقفا ،ومل يؽؿؾقﻫا ،وتػرققا بسبب
الؼحط ،ويف طام (9362ﻫ) تحصؾ شقخـا طىل اإلجازة برواية إمفات
الست مـ شقخف.
 )4الشقخ العالمة مػتل البالد السعقدية محؿد بـ إبراﻫقؿ آل الشقخ
.
 )3الشقخ العالمة مػتل البالد السعقدية طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز،
وبداية لؼائف بف طـدما كان يريد آلتحاق بالجامعة اإلسالمقة.
وبعد ذلؽ طام (9398ﻫ) قال شقخـا  :أما سؿاحة الشقخ طبدالعزيز
ابـ باز فعـدما جؾست ﻫـاك كـت أراجع أريد آلتحاق بالجامعة اإلسالمقة،
أيضا يف العطؾة
جؾست ﻫـاك فترة العطؾة الصقػقة ،ثؿ اكتؼؾت بعد فترة ً
الصقػقة يف الرياض وكـت أراجع يف وضقػة القطظ واإلرشاد ،ففذا أول لؼاء
خقرا -وكـت أذﻫب إلقف ،وبعد ذلؽ مـ طام
مع الشقخ –جزاه اهلل ً
شفرا يف التقطقة اإلسالمقة أكا والشقخ
(9398ﻫ) ُكـا يف كؾ طا ٍم ُكـْتَدَ ُب ً
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()1

دائؿا وكسؿع الؽؾؿات مـف،
دائؿا وكصظ معف ً
زيد  ،ويؽقن لـا معف لؼاء ً
وحصؾ لـا خقر كثقر ،والحؿد هلل.

()2

 )2الشقخ العالمة حافظ بـ أمحد الحؽؿل .
جؿل  ،قرأ طؾقف طام (9355ﻫ)
 )5الشقخ طبده بـ محؿد طؼقؾ الـ ُّ
الؼرآن.
 )6الشقخ يحقك فؼقف طقسك  ،درس طؾقف طام (9358ﻫ) الؼرآن ،ولف
قصة مع الشقخ طبد اهلل الؼرطاوي .
قال شقخـا  :فػل طام ثؿاكقة ومخسقـ أول مجلء الشقخ  ،فعزم
()3

َ
الشقخ طبدَ اهلل طىل الغداء ،وجاء والتؼك بالػؼقف الذي كـت
َطؿل حس ٌـ
حقار وكؼاش حقل آستقاء،
يؿـل ،وحصؾ بقـفؿا
ٌ
أدرس طؾقف ،وﻫق فؼقف ٌّ
وكان ذلؽ الؿدرس أشعر ًّيا ،لؽـ كحـ ٓ كعرف شق ًئا يف ذلؽ الققت -أكا
لعظ يف الحادية طشرة مـ طؿري ،-وحصؾ بقـفؿا حقار ،والشقخ بقـ الحؼ
يف ﻫذا ،وأن اهلل م ٍ
ستق طىل طرشف.

()4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )9ﻫق شقخـا العالمة زيد بـ محؿد مدخظ –حػظف اهلل تعاىل -أحد طؾؿاء الجـقب.

( )4اكظر ُ د َرر وفقائد( ص ،)963ومؼدمة كتاب الؿقرد العذب الزُّ ٓل( ص.)8 ،7
( )3أي :الؼرطاوي.
( )2اكظر ُ د َرر وفقائد( ص ،)957ومؼدمة كتاب الؿقرد العذب الزُّ ٓل( ص.)5
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 )7الشقخ طثؿان بـ طثؿان محظ  ،قرأ طؾقف الؼرآن مجق ًدا.
الصقمايل  ،قرأ طؾقف بلمر مـ
طظ ابـ الشقخ طثؿان زيا ُّ
 )8الشقخ ُّ
الشقخ الؼرطاوي  كتاب العقامؾ يف الـحق مائة ،وكت ًبا أخرى
يف الـحق والصرف.
 )9الشقخ إبراﻫقؿ بـ محؿد العؿقدي قاضل صامطة يف حقـف  ،قرأ
طؾقف طام (9369ﻫ) كتاب إصالح الؿجتؿع ، وكتاب الشقخ
()1

طبدالرمحـ بـ سعدي  :كتاب اإلرشاد إىل معرفة إحؽام.

()2

تَالؤٗرُٓ:
وأما بالـسبة لتالمذة شقخـا َ ف ُفؿ ُك ُثر ،ومـ أبرزﻫؿ:
 )9شقخـا العالمة الؿحدث ربقع بـ ﻫادي الؿدخظ.
 )4شقخـا العالمة زيد بـ محؿد الؿدخظ.
طظ بـ كاصر الػؼقفل.
 )3الشقخ العالمة ُّ

()3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9لؾعالمة محؿد بـ سامل البقحاين  ،وقد حؼؼف الشقخ يحقك بـ طظ الحجقري الؿسؿك:
ال ُّؾؿع طىل كتاب إصالح الؿجتؿع وتعؼبف يف مسائؾ.
( )4اكظر مؼدمة الؿقرد العذب الزُّ ٓل( ص.)8-5
( )3واكظر مؼدمة الؿقرد العذب الزُّ ٓل( ص.)8
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آثازُٓ العمىَّٗة:
لشقخـا  آثار طؾؿقة ،فؼد ألػ طدة مملػات ،مـفا ما ُصبع ومـفا ما مل
ُيطبع ،وسلذكر مـفا ما يظ:
)9

تلسقس إحؽام بشرح طؿدة إحؽامُ صبع يف مخس مجؾدات،
طؾؼ إلباين  طىل الؿجؾد إول مـفا.

)4

َ تـزيف الشريعة طـ إباحة إغاين الخؾقعة ،مطبقع.

)3

اإلرشاد إىل بقان الحؼ يف حؽؿ الجفاد ،مطبقع.

)2

أوضح اإلشارة يف الرد طىل مـ أباح الؿؿـقع مـ الزيارة.

)5

والردود.
فتح الرب القدود يف الػتاوى ُّ

)6

الزٓل فقؿا اكتؼد طىل بعض الؿـاﻫج الدطقية مـ
الؿقرد العذب ُّ
العؼائد وإطؿال ،مطبقع بتعؾقؼ الشقخ محؿد بـ ﻫادي الؿدخظ.

)7

ر ُّد الجقاب طىل مـ صؾب مـل طدم صبع الؽتاب ،مطبقع بتعؾقؼل.

)8

الحقار القديع مع فضقؾة الشقخ طبد اهلل الؿـقع ،مطبقع بتعؾقؼل.

)9

ر ٌّد طىل صقيف مطبقع بتعؾقؼل.

)91

مجؿقع الرسائؾ ،مطبقع بتعؾقؼل.
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)99

التعؾقؼ طىل البقؼقكقة ،وﻫق الذي بقـ أيديـا.

)94

السـة لؾبرهباري ،مطبقع.
شرح كتاب شرح ُّ

)93

رسالة يف الجفر بالبسؿؾة وحؽؿفا ،مطبقع.
وﻫـاك غقرﻫا مـ الؿملػات الؼقؿة الـافعة ،مـفا ما ُصبع ومـفا ما مل ُيطبع،

فرحؿ اهلل َ
شقخـا رمحة واسعة ،إكف سؿقع مجقب.
َٔ َفاتُْ:
ُتقفل شقخـا  يف يقم إربعاء الؿقافؼ (9249/7/41ﻫ) طىل إثر
جؾطة ،ثؿ كزيػ يف الدماغ ،ثؿ غرغريـا يف إمعاء ،وتقالت طؾقف إمراض،
ويل العفد
مؽث قدر ثؿاكقة أشفر بؿستشػك مديـة الؿؾؽ ففد الطبقة ،وأمر ُّ
إمقر سؾطان بـ طبد العزيز بـؼؾ جثؿاكف بطائرة خاصة إىل جازان.
ِ
مجع غػقر ،رمحف اهلل رمحة
ثؿ ُصؾل طؾقف و ُدفـ بؿؼبرة الـجامقة ،وشقعف ٌ
واسعة ،وأسؽـف فسقح جـاتف :إكف جقاد كريؿ.
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E

ظٕوَ ٔة الِ َب ِٗ ُكٌٕٔ َّٗة
ٌَصُُُّ الِ َى ٍِ ُ

e

ـــد مصـــؾقا َط َؾـــك ( )1محؿ ٍ
َأبـــدَ ُأ بِالحؿ ِ
ــــد َخ ْق ِ
ـــل ُأ ْر ِســـال
ُ َ
ً
ُ َ
ـــر َكبِ ي
َ ْ
ْ
اح ٍ
ـــؾ و ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ـــد َأ َتـــك َو َحـــد ْه
الحــديث طــد ْه (َ )2و ُك ُّ َ
َوذي مــ َـ ا ْق َســا ِم َ
ِ
ـــؿ ُي َشـــذ َأ ْو ُي َع ْ
ـق َمــا ات َصـ ْ
ـــؾ
قح َو ْﻫـ َ
َأو ُل َفــا الصــح ُ
ـؾ ( )3إِ ْســــَا ُد ُه َو َل ْ
ــف ( )4معتَؿـــدٌ فِـــل َضـــبطِ ِف و َك ْؼؾِ ِ
ويـــف طَــدْ ٌل َضــابِ ٌط َطـــ مِثؾِ ِ
ِ
ـــف
َي ْر
ْ َ
ْ
ُْ َ
وف ُص ْر ًقا َو َغـدَ ْت (ِ )5ر َجا ُل ـ ُف َ
ٓ كَالصــحقحِ ْاشــت ََف َر ْت
الؿ ْع ُر ُ
َو َ
الح َس ُـ َ
ِ
الح ْس ِ
ــ َق ُص ْـر ()6
َو ُك ُّؾ َما َطـ ْـ ُر ْت َبـة ُ
و َمـــا ُأ ِضـ َ
ــقع ()7
الؿ ْر ُفـ ُ
ــقػ لؾـبِـــل َ
اإلس ــ ِ
َوالؿس ــَدُ الؿت ِصـ ُ ِ
َاد مِ ـ ْـ ()8
ـؾ ْ
ُ
ُ ْ
ـــؿ ِع ُكـــؾ َر ٍ
او َيت ِص ْ
ـــؾ ()9
و َمـــا بِ َس ْ
مس ْؾس ٌؾ ُق ْؾ ما َط َؾـك وص ٍ
ـػ َأ َتـك ()11
َ ْ
َ
َ َ
اك َقــــدْ حد َثـِقـ ِ
ـــذ َ
كـ َ
ـــف َقائِ َؿــــا ()11
َ

َففق الض ِ
ـق َأ ْق َسـا ٌم ُك ُث ْـر
ـع ُ
قػ َو ْﻫ َ
َْ
ِ
ـــقع
الؿ ْؼ ُط
ُ
َو َمـــا لتَـــابِ ٍع ُﻫ َ
ـــق َ
ر ِ ِ
ـؿ َيـبِ ْـ
الؿ ْص َط َػك َو َل ْ
اويف َحتك ُ
َ
ِ
الؿت ِص ْ
ــؾ
إِ ْســـا ُد ُه ل ْؾ ُؿ ْصــ َط َػك َف ُ
مِ ْث ُ
ـــؾ أ َمـــا َواهللِ َأ ْك َبـــاكِل ال َػتَـــك
ِ
ْو َب ْعـــــدَ ْ
ــــؿا
أن َحـــــد َثـل َت َبسـ َ
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ِ
ــر ِوي ا ْثـَـــ ْق ِـ َأ ْو َثالَ َثـــ ْف ()12
طزيـ ُ
ــز َمـ ْ
ِ ٍ
َــر ْم ()13
م َعـــْ َع ٌـ َك َعــ ْـ َســعقد َطــ ْـ ك َ
َو ُكـ ُّ
ــت ِر َجا ُلـــ ُف َطـــال ()14
ــؾ َمـــا َقؾـ ْ
ـح ِ
اب مِـ ْـ ()15
َو َما َأ َضـ ْػ َت ُف إِ َلـك إَ ْص َ
ومرس ٌ ِ
ــحابِ ُّل َســ َؼ ْط ()16
ــؾ مـْــ ُف الص َ
َ ُْ َ
ــؾ بِ َحـ ِ
ــؿ َيت ِصـ ْ
َو ُكـ ُّ
ــال ()17
ــؾ َمـــا َلـ ْ
ــؾ الســاقِ ُط مِـْــف ا ْثـ ِ
الؿ ْع َض ُ
َــان ()18
ُ
َو ُ

قر َم ِ
ــق َق َمــا َثالَ َثــ ْف
ــرو ْي َف ْ
َم ْش ُ
ــف ُ
ومــبفؿ مــا فِ ِ
قــف َر ٍ
ــؿ
ــؿ ُي َس ْ
او َل ْ
َ ُ َْ ٌ َ
اك ال ِ
َو ِضـــدُّ ُه َذ َ
َـــزٓ
ـــذي َقـــدْ ك َ
ِ
ـقف ُزكِ ـ ْـ
ـق َم ْق ُقـ ٌ
ـق ٍل َوف ْع ـ ٍؾ َف ْفـ َ
َقـ ْ
يــب َمــا َر َوى َر ٍ
َو ُق ْ
او َف َؼ ْ
ــط
ــؾ َغ ِر ٌ
ِ
ِ
ــــال
إو َص
ــــع ْ
إِ ْســـــَا ُد ُه ُمـْ َؼط ُ
ومــــا َأ َتـــك مدَ لــــسا كَق َط ِ
ـــان
ً ْ
ُ
َ َ

اط لؾشـــــ ْقخِ َو َأ ْن (َ )19يـْ ُؼ َ
اإلســــ ُؼ ُ
ـــؾ َطؿـــ ْـ َفق َقـــ ُف بِ َعـــ ْـ َو َأ ْن
إو ُل ْ
ـػ ( )21أوصـــا َفف بِؿـــا بِـ ِ
والثــاكِل ٓ يسـ ِ
ــف َ
ـــرف
ٓ َيـْ َعـ
ْ
ـؼ ُط ُف ِلؽِ ـ ْـ َي ِصـ ْ
ْ َ
َ
ُ َ
ُْ
ػ ثِ َؼــ ٌة فِقـــ ِف الؿـــال (َ )21فالشــا ُّذ والؿ ْؼ ُؾــقب قِسـ ِ
ـؿان َتــال
َو َمــا ُيخـــال ِ ْ
ُ ْ
َ َ
َ
ِ
ٍ ِ
او مـــا بِـــر ٍ ِ
ـــؿ
ــــؿ (َ )22و َق ْؾــــُب إِ ْســــَاد ل َؿـــت ٍْـ ق ْسـ ُ
او ق ْس ُ
َ
إِ ْبـــدَ ُال َر ٍ َ
ــر َط َؾــك ِرواي ِ
وال َػــــرد مــــا َققدْ َتــــف بِثِ َؼ ِ
ــــة ( )23أو َج ْؿــ ٍع ْأو َق ْص ٍ
ــة
َ
ُ
َ
ْ ُ َ
ومـــا بِ ِعؾ ٍ
ـــؾ ِطـْـــدَ ُﻫ ُؿ َقـــدْ ُط ِ
ٍ
ـــقض َأ ْو َخ َػـــا (ُ )24م َعؾ ٌ
ــــر َفا
ـــة ُغ ُؿ
َ َ
ٍ
و ُذو ْ ِ ِ
رب ِطـْـــدَ ُأ َﻫ ْقـــ ِؾ ال َػــــ
اخــــتالَف َســـــَد ْأو َمــــت ِْـ (ُ )25م ْضـــ َط ٌ
َ
ِ
ات فِل الح ِد ِ
ـت ( )26مِ ْـ َب ْع ِ
الـر َو ِاة ات َصـ َؾ ْت
الؿدْ َر َج ُ
يث َما َأ َت ْ
َ
ض أل َػـاظ ُّ
َو ُ
أخــف ( )27مـــدَ بج َفا ْط ِر ْفـــف ح ًّؼـــا وا ْكت ِ
يـ َطـــ ِ
ــؾ َق ِ
ــر ٍ
َو َمــا َر َوى ُك ُّ
َخـــ ْف
َ
ُ َ
ٌ
ْ
ْ
ُ
ِ
ِ
الؿ ْػ َتـ ِ
ـــؼ َل ْػ ًظــــا َ
ــر ْق
وخ ًّطــــا ُمت ِػـ ْ
ُمت ِػـ ٌ
قؿـــا َذك َْر َكـــا ُ
ـــؼ (َ )28وضـــدُّ ُه ف َ
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ـاخ َش ال َغ َؾـ ْ
الخـــط َف َؼ ْ
ـػ َفـ ْ
ـــؼ َ
ـط
ـــط (َ )29و ِضــدُّ ُه ُم ْختَؾِـ ٌ
ـــػ ُمت ِػ ُ
ُم ْم َتؾِ ٌ
والؿـْ َؽـــر ال َػـــرد بِ ِ
ـــف َر ٍ
ٓ َي ْح ِؿ ُ
او َغـــدَ ا (َ )31ت ْع ِدي ُؾــــ ُف َ
ــــر َدا
ْ ُ
ــــؾ الت َػ ُّ
ُ
َ ُ
ِ
ــر ْد ()31
مت ُْرو ُكـــ ُف َمـــا َواحـــدٌ بِـــف ا ْك َػـ َ
ِ
الؿ ْخ َت َؾـ ُ
قع ()32
الؿ ْصــــُ ُ
ــؼ َ
َوال َؽـــذ ُب ُ
ــت كَــالجق َﻫ ِر الؿ ْؽـُ ِ
ــقن ()33
َو َقــدْ أ َت ْ
َ ْ
َ
ِ
ـــت ()34
رب ٍع َأ َت ْ
ْ
فـــق َق الثالثـــق َـ بِـــ َل َ

ِِ
ِ
ــر ْد
أج َؿ ُعـــقا ل َضـــ ْعػف َف ْفـ َ
َو ْ
ــق َكـ َ
َط َؾــك الـبِــل َف َ ِ
ــقع
الؿ ْق ُض ُ
ــذل َؽ َ
َســــؿ ْق ُت َفا َمـْ ُظق َمــــ َة ال َب ْق ُؼــــقكِل
ــت
ــت بِ َخــــ ْق ٍر ُختِ َؿـ ْ
َأ ْبقا ُت َفـــا َتؿـ ْ
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َأبــــدَ ُأ بِالحؿـ ِ
ـــد ُم َصــــؾ ًقا َط َؾــــك
َ ْ
ْ
ــد ِ
و ِذي مِـــ ا ْقســا ِم الح ِ
يث ِطــد ْه
َ
َ
َ َ

محؿـ ٍ
ــــد َخ ْقـ ِ
ـــل ُأ ْر ِســــال
ُ َ
ـــر َكبِـ ي
اح ٍ
ــــؾ و ِ
ــــد َأ َتــــك َو َحــــد ْه
َو ُك ُّ َ

()1
ً
امتثآ لؿا جاء يف الحديثُ « :ك ُّل
بدأ الـاضؿ بالحؿد هلل رب العالؿقـ:

أمرٍ ِذي ٍ
بال ََل ُي ْب َد ُأ فقه ببسم اهلل ويف رواية :بالحؿد هلل -ففو أقطع ،أو
()2

أب َتر ».
والؿعـك :كاقص البركة.
(م َص ِّؾقا َط َؾى ُُمؿ ٍ
ـد).
ُ ً
َ َّ
()3
ٍ
محؿد ﷺ الذي ﻫق ( َخ ْقر َكبِ ٍّي ُأ ْر ِسال).
أي :حال كقين مصؾ ًقا طىل

ﻫق يريد أن ْ
أن يذكر طد َة أقسام الحديث ،وﻫذا يعتبر لؾؿبتدئقـ ،وﻫق
ذكر بعض بعض أقسام الحديث التل اشتؿؾ طؾقفا الؿصطؾح :ولفذا قال:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )9ويف الـُّسخ بدأ بالبسؿؾة ،وقد أثبتفا الزرقاين يف شرحف (ص ،)92وﻫل مثبتة يف بعض كسخ

الؿخطقط :لذا أثبتُّفا يف شرحل لؾبقؼقكقة( ص ،)95وأما الزُّ بقدي فؾؿ يثبتفا يف شرحف
(ص.)95
أج َذم» ،ومل َي ْث ُب ْت يف ذلؽ شل ٌء ،وأحسـ مـ تؽؾؿ طىل ذلؽ العالمة إلباين يف
( )4ويف روايةْ « :
إرواء الغؾقؾ.)34-49/9( 
( )3فـ( ُمصؾ ًقا) حال مـ فاطؾ (أبدأ) الؿستتر.
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( َو ُك ُّل َو ِ
اح ٍد َأ َتى َو َحدَّ ْه) ،أي :جعؾف حدًّ ا وفار ًقا.
فاصال بقـف وبقـ
ً
واحلدُّ :ما بف ُيعرف الشل ُء و ُي َؿق ُز ُه طؿا طداهٕ :كف يؽقن
غقره.

()1

ِ
ــق َمــا ات َص ْ
ــؾ
قح َو ْﻫ َ
َأو ُل َفــا الصــح ُ
ويـــف طَــدْ ٌل َضــابِ ٌط َطـــ مِثؾِ ِ
ِ
ــف
َي ْر
ْ

ـــؿ ُي َشـــذ َأ ْو ُي َعـ ْ
ـــؾ
إِ ْســــَا ُد ُه َو َلـ ْ
معتَؿـــدٌ فِـــل َضـــبطِ ِف و َك ْؼؾِ ِ
ـــف
ْ َ
ُْ َ

ي األَ َّٔ ُه :الصَّ ٔخ ِٗ ُح
الِ ٔك ِط ُ

E

e

ﻫذان البقتان ذكر فقفؿا تعريػ الصحقح ،وﻫق :ما اتصؾ إسـا ُده برواية
ٍ
ٍ
س َـا ُد ُه)،
طدل ضابط طـ مثؾف ،وأشار إىل آتصال بؼقلفَ ( :و ْه َو َما ات ََّص ْل إِ ْ
()2

وﻫذا فقف ثالثة شروط :
أن يرويف ٌ
ْ )9
طدل.
 )4تا ُّم الضبط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )9اكظر لسان العرب مادة( :حدد).

( )4أي :يف السـد.
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ُ )3متصؾ السـد.

()1

فالعده هى :الؿستؼقؿ يف ديـف ،ومروءتف ،فخرج الػاسؼ.

()2

والضَّابط هىْ :
أن يؽقن ذلؽ العدل يؿؾؽ مزية الضبط.
ٔالضَٓبط ضبطاُ:
األوَّه :ضبط َصدْ ر ،وﻫق ْ
أن يمتك الرجؾ َم َؾؽة يحػظ هبا ما سؿعف ،فال
يـساه ،بؾ يؼدر طىل استحضاره متك شاء.

()3

الثَّانٌ :ضبط كتاب ،وﻫق ْ
أن يؽتب ما سؿعف وصححف طىل شقخف،
ثؿ يحػظف لديف لقعقد إلقف متك أراد ْ
أن يروي مـف.

()4

قٌلىَ ( :ط ْن ِمثؾِ ِه).
ﻫذا ﻫق شرط آتصال :أن يؽقن السـد طـ طَدْ ٍل ضابط يرويف طـ مثؾف
طَدْ ل ضابط مِؿـ طاصره و َل ِؼ َقف إىل الصحابل ،ثؿ إىل الـبل ﷺ.
قٌلىَ ( :و َل ْم ُي َش َّذ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اكظر الـُّزﻫة بتحؼقؼ الحؾبل (ص.)83
( )4اكظر الؿصدر السابؼ (ص.)83
( )3اكظر الؿصدر السابؼ (ص.)83
( )2اكظر الؿصدر السابؼ.
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والشَّاذُّ :ﻫق ما خالػ فقف الثؼ ُة الثؼات.

()1

قٌلىَ ( :أ ْو ُي َع ْل).
العٔمَٓة تٍكطي إىل قطىني:
خػل يؼدح يف صحة الحديث.
أثر ٌّ
األوَّه :طؾة قادحة ،وﻫلٌ :
الثَّانٌ :طؾة غقر قادحة.

()2

فنذا َسؾِ َؿ سـد الحديث ْ
وسؾِؿ مـ
بلن تقفرت فقف شروط الصحةَ ،
ُّ
الشذوذ والعؾة ،ففذا ﻫق الحديث الصحقح.
ْ
البخاري أو غقره مـ أصحاب الؽتب إُمفات مـ صريؼ
كلن يروي
ُّ
قتقبة بـ سعقد :حدثـا مالؽ طـ كافع طـ طبد اهلل بـ طؿر  :أن الـبل ﷺ
فعؾ كذا ،أو قال كذا.
ٌ
طدول ُحػاظ ،والسـد لقس فقف شذو ٌذ وٓ
فرجال ﻫذا السـد ك ُّؾفؿ ثؼات
طؾة.

()3


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9وسقليت الشا ُّذ والؽالم طؾقف يف مقضعف.
خػل ٓ يؼدح يف صحة الحديث.
( )4وﻫل ٌ
سبب ٌّ
( )3اكظر طؾقم الحديث( ص ،)359الـُّؽت ،)441/4( الـُّزﻫة( ص.)89
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وف ُص ْر ًقا َو َغـدَ ْت
الؿ ْع ُر ُ
َو َ
الح َس ُـ َ

E

ِر َجا ُلــ ُف َ
ٓ كَالصــحقحِ ْاشــت ََف َر ْت

ي الجَّأٌ٘ :الِخَطََُ
الِ ٔك ِط ُ

e

()1
يعـل أن الحسـ :ما َج َؿع شروط الصحقح ،إٓ أن الض َ
بط خػ ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ٕ )9ن ققلفِ ( :ر َجا ُل ُه َ
الصحقحِ ْاش َتفَ َر ْت) أي :غدت رجالف بالعدالة والضبط مشتفرةً،
َل َك َّ
وذلؽ كـاية ِ
والؿعضؾ والؿدلس –بػتح الالم -قبؾ
طـ آتصال :إذ الؿرسؾ والؿـؼطِع
َ
أن يتبقـ تدلقسف ٓ ُيعرف مخرج الحديث مـفا ،وﻫذا معـك ققل الخطابل :ﻫق ما طُ رف
مخرجف واشتفر رجالف.اﻫ
ضعقػ طُ ِرف مخرجف ،واشتفر
ب ،قال ابـ مجاطة َ ي ِر ُد طىل ﻫذا الحد:
ٌ
وقد ُت ُعؼ َ
رجالف.اﻫ
وأجاب ابـ دققؼ العقد بؼقلف :كلكف -يعـل :الخطابل -يريد هبذا الؽالم ما طُ رف
مخرجف واشتفر رجالف مؿا مل يبؾغ درجة الصحقح.اﻫ
قمت :وحتك ٓ يؼع الـاضؿ فقؿا وقع فقف الخطابل زاد يف التعريػ ققلفَ ( :
حقح
الص ِ
َل َك َّ
ْاش َتفَ َر ْت) ،والؿعـكَ :
اشتفارا دون اشتفار رجال الصحقح ،واهلل
وغدَ ت رجالف مشتفرة
ً
أطؾؿ ،واكظر آقتراح( ص ،)7شرح البقؼقكقة لؾزرقاين (ص ،)44ولؾزُّ بقدي
ولؾؿعؾؼ (ص.)43 ،44
(صُ ،)47
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حسـ.
ومتك َخػ الضبط ققؾ لؾحديث الذي ُيروى هبذا السـد :حديث
ٌ
ثؿ إن الحسـ يـؼسؿ إىل قسؿقـ ،كؿا أن الصحقح يـؼسؿ إىل قسؿقـ،
فقؼال:
صحقح لذاتف.

ٌ
وصحقح لغقره.

ٌ
 وحس ٌـ لذاتف.
 وحس ٌـ لغقره.
فالصَّحًح لراته هى :ما َج َؿ َع شروط الصحة ،وكان ضبطف مـ أطىل
الضبط.

()1

والصَّحًح لغريه هى :الحسـ لذاتف إذا تعددت ال ُّطرق ،فنذا جاء الحسـ
()2

لذاتف مـ صريؼ آخر ارتؼك ٌّ
كؾ مـفؿا بشاﻫده إىل الصحقح لغقره  ،وققؾ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9كؿا تؼدم يف الصحقح.
لؾصقرة الؿجؿقطة قق ًة تجبر ال َؼدْ ر الذي قصر بف ضبط راوي الحسـ طـ راوي
(ٕ )4ن ُّ
الصحقح ،ومـ َثؿ ُت ْطؾؼ الصحة طىل اإلسـاد الذي يؽقن حسـًا لذاتف لق تػرد إذا تعدد.
الـزﻫة( ص.)84
ًمجالى :ما رواه الترمذي ( ) 44مـ حديث محؿد بـ طؿرو طـ أبل سؾؿة طـ أبل
َلمرتُفم بِالس ِ
لوَل أنْ ُ
ﻫريرة مرفقطً اَ « :
واك ِط َـد ُك ِّل َص َالة».
ِّ
أش َّق َطؾى ُأ َّمتي َ َ َ ْ
=
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لؾؿتـ :صحقح لغقره.
ثؿ إن الحسـ لذاتف قؾـا طـف :إكف ما مجع شروط الصحقح إٓ أن الضبط
خػ ،ففذا حس ٌـ لذاتف.

()1

واحلشن لغريهْ :
أن يليت مـ صريؼ فقفا ُمدَ لس أو مستقر ،فال يؽقن
ممﻫ ًال لدرجة الحسـ لذاتف ،ويليت مـ صريؼ آخر مثؾ ذلؽ ،فنذا جاء مـ
صريؼ آخر مثؾف ارتػع إىل درجة الحسـ لغقره.

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

فؿحؿد بـ طؿرو بـ طؾؼؿة مشفقر بالصدق والصقاكة ،لؽـ مل يؽـ متؼـًا :حتك ضعػف
بعضفؿ مـ جفة سقء حػظف ،ووثؼف بعضفؿ لصدقف وجاللتف ،فحديثف مـ ﻫذه الجفة
حسـ ،فؾؿا اكضؿ إىل ذلؽ كقكف ُر ِوي مـ وجف آخر ُحؽِؿ طؾقف بلكف صحقح لغقره.
اكظر طؾقم الحديث( ص ،)35الـزﻫة( ص ،)84الققاققت والدُّ رر.)395 ،392/9( 
الضبعل طـ أبل طؿران
( )9مجالى :ما أخرجف الترمذي :حد َثـا قتقبة ،حدثـا جعػر بـ سؾقؿان ُّ
الجقين ،طـ أبل بؽر بـ أبل مقسك إشعري ،قال :سؿعت أبل بحضرة العدو يؼقل:
ِ
واب َ ِ
الس ُقوف »...الحديث ،ففذا حديث
قال رسقل اهلل ﷺَّ « :
إن أ َب َ
الجـَّة ت َْح َت ض َال ِل ُّ
الضبعل :ففق حسـ الحديث.
حسـ :رجالف ك ُّؾفؿ ثؼات سقى جعػر بـ سؾقؿان ُّ
قال الحافظ  :صدوق زاﻫد يتشقع.
قمت :وبسببـف كـزل الحديث طـ رتبـة الصحقح إىل رتبـة الحسـ .اكظر الـزﻫة
(ص.)94 ،84
( )4مجالى :ما رواه الترمذي ( )9993وحسـف مـ صريؼ طاصؿ بـ طبقد اهلل طـ طبد اهلل بـ
طامر بـ ربقعة طـ أبقف :أن امرأ ًة مـ بـل فزارة تزوجت طىل كعؾقـ ،فؼال رسقل اهلل ﷺ:

=
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ِ
الح ْس ِ
ــ َق ُص ْـر
َو ُك ُّؾ َما َطـ ْـ ُر ْت َبـة ُ

E

َففق الض ِ
ـق َأ ْق َسـا ٌم ُك ُث ْـر
ـع ُ
قػ َو ْﻫ َ
َْ

ف
ح :الضَّ ٔع ِٗ ُ
الجالٔ ُ
ي َّ
الِ ٔك ِط ُ

e

الح َسـ لغقره ففق الضعقػ ،لؽـف أقسام
يعـل أن ما قصر طـ درجة َ
كثقرة.

()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

« َأر ِض ِ
قت ِم ْن َك ْػ ِس ِك َو َمالِ ِك بِ َـ ْع َؾ ْق ِن؟» قالت :كعؿ .فلجاز.
َ
ففذا حديث ضعقػ :لضعػ طاصؿ بـ طبقد اهلل ،ولؽـ الترمذي حسـف لؿجقئف مـ
وجقه ُأ َخر ،فؼال :ويف الباب طـ طُ َؿ َر ،وأبل ﻫريرة ،وسفؾ بـ سعد ،وأبل سعقد ،وأكس،
وطائشة ،وأبل حدرد إسؾؿل.
اكظر طؾقم الحديث )491/9( مع التؼققد ،الـزﻫة( ص ،)84تدريب الراوي
( ،)966/9تقسقر مصطؾح الحديث( ص.)54

( )9بالـظر إىل أسباب تػاوت درجاتف يف الضعػ ،وبحسب بعده مـ شروط الؼبقل كثرت
أقسامف.
البستل
قال ابـ الصالح  يف طؾقم الحديث( ص :)29وأصـب أبق حاتؿ بـ حبان
ُّ
قسؿا إٓ واحدً ا.اﻫ
يف تؼسقؿف ،فبؾغ بف مخسقـ ً

=
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ــقع
و َمــا ُأ ِض َ
الؿ ْر ُف ُ
ــقػ لؾـبِــل َ

E

...............................

e

ي السَّابٔ ُع :الِ َى ِس ُفٕعُ
الِ ٔك ِط ُ

أي :إذا ُأضقػ الحديث إىل الـبل ﷺ ففق الؿرفقع.
كلن ُيؼال :قال رسقل اهلل ﷺ كذا.

()1

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ُّ
والؿعؾ ،والؿـؼطع ،والؿعضؾ ،والؿـؽر،
قمت :ومـ ذلؽ الؿؼؾقب ،والشاذ،
والؿضطرب ،والؿقضقع.
مجالى :ما رواه ابـ ماجف ( ) 9792مـ صريؼ ابـ لفقعة طـ جعػر بـ ربقعة طـ أبل
وح الدَّ ْه َر
فراس ،أكف سؿع طبد اهلل بـ طؿرو يؼقل :سؿعت رسقل اهلل ﷺ يؼقلَ « :ص َام ُك ٌ
ِ
وم ا َ
َل ْض َحى».
وم الػ ْطرِ َو َي َ
َّإَل َي َ
وإسـاده ضعقػ :لضعػ ابـ لفقعة ،وبف أطؾف البقصقري يف الزوائد.
( )9وسقاء كاكت إضافتف إلقف ﷺ مـ صحابل أو غقره .الـزﻫة( ص ،)929فتح الؿغقث
( ،)998/9الؼالئد العـبرية( ص )34لؾزُّ بقدي.
( )4وهرا املسفىع الكىلٌُّ.

=
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أوَ :ف َع َؾ كذا.

()1

أوُ :ف ِعؾ طـده كذا.

()2

ففذا يؼال لف :الؿرفقع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

مجالى :حديث ابـ طباس  قال :قال رسقل اهلل ﷺََ « :ل ِه ْج َر َة َب ْعدَ َ
الػ ْتحِ َو َلؽِ ْن
ِجفَ ا ٌد َوكِ َّقة» متػؼ طؾقف.
( )9وهرا املسفىع الفعمٌُّ.
مجالى :حديث الؿغقرة بـ شعبة  ،أن الـبل ﷺ تقضل فؿسح بـاصقتف وطىل العؿامة
والخػقـ .رواه مسؾؿ.
ِ
عال ،أو يؼقل ً
الـبل ﷺ طىل
حابل فِ ً
ققٓ ،ف ُقؼ ُّره ُّ
( )4وهرا املسفىع التَّكسيسٍُّ ،وﻫق :أن يػعؾ الص ُّ
ذلؽ الػعؾ أو الؼقل.
الـبل ﷺ
مجالى :حديث أكس  ،قال :كـا كصظ ركعتقـ بعد غروب الشؿس ،وكان ُّ
يراكا ،فؾؿ يلمركا ومل يـفـا .رواه مسؾؿ.
السؾؿل يف قصة الجارية التل قال لفا الـبل ﷺ« :أين اهلل؟»
وحديث معاوية بـ الحؽؿ ُّ
اطتِ ْؼفَ ا؛ َفنِكَّفا ُممْ ِمـَة» .رواه مسؾؿ.
قالت :يف السؿاء .فؼالْ « :
قال الحافظ  يف الـُّؽت :)516/4( الؿرفقع يـظر إىل حال الؿتـ مع قطع
الـظر طـ اإلسـاد ،فحقث صح إضافتف إىل الـبل ﷺ كان مرفقطً ا ،سقاء اتصؾ سـده أم
ٓ.اﻫ
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.................................

ِ
ــقع
الؿ ْؼ ُطـ ُ
َو َمـــا ل َتـــابِ ٍع ُﻫـ َ
ــق َ

طٕعُ
ظ :الِ َى ِك ُ
ي الِ َخاؤ ُ
الِ ٔك ِط ُ

E

e

يعـل :أن الؽالم إذا ُك ِؼؾ ِ
فؿ ْـ دوكف يؼال لف( :مؼطقع)ْ ،
كلن
طـ التابعل َ
()1

الزبقر
يؼال :طـ سعقد بـ الؿسقب .أو :الؼاسؿ بـ محؿد .أو :طروة بـ ُّ
()2

()3

أكف َف َعؾ كذا  ،أو قال كذا  .ففذا يؼال لف( :مؼطقع).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9ثالثتفؿ مـ الػؼفاء السبعة.
( )4وهرا ون املكطىع الفعمٌِّ.
مجالى :ققل إبراﻫقؿ بـ الؿـتشر :كان مسروق يرخل الستر بقـف وبقـ أﻫؾف و ُيؼبِؾ طىل
صالتف ويخؾقفؿ ودكقاﻫؿ .رواه أبق كعقؿ يف الحؾقة.)96/4( 
( )3وهرا ون املكطىع الكىلٌِّ.
مجالى :ققل الحسـ البصري يف الصالة خؾػ الؿبتدع :صؾ ،وطؾقف بدطتف .ذكره
البخاري معؾ ًؼا ( ،)439/4قال الحافظ َ :و َص َؾف سعقد بـ مـصقر.اﻫ
ُّ
واطؾؿ أن بقـ الؿؼطقع والؿـؼطع فر ًقا ،وﻫق :أن الؿؼطقع مـ مباحث الؿتـ،

=
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اإلس ــ ِ
َوالؿس ــَدُ الؿت ِصـ ُ ِ
َاد مِ ـ ْـ
ـؾ ْ
ُ
ُ ْ

E

ر ِ ِ
ـؿ َيـبِ ْـ
الؿ ْص َط َػك َو َل ْ
اويف َحتك ُ
َ

ع :الِ ُى ِط ٍَ ُد
ي الطَّادٔ ُ
الِ ٔك ِط ُ

e

الْىُشند :ﻫق اإلسـاد الؿتصؾ مـ راويف حتك الؿصطػك ﷺ.
ومل َيبِ ْـ ،أي :مل يـؼطع.

()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

والؿـؼطع مـ مباحث اإلسـاد.
 يف الـزﻫة( ص :)952وقد أصؾؼ بعضفؿ ﻫذا يف مقضع ﻫذا
تجقزً ا ِ
طـ آصطالح.اﻫ
وبالعؽسُّ :
قمت :ومـف ققل الدارقطـل  يف الت َت ُّبع( ص :)432وقد رواه مجاطة طـ أبل بردة
مـ ققلف ،ومـفؿ مـ بؾغ بف أبا مقسك ومل يسـده ،والصقاب مـ ققل أبل بردة مـؼطع.اﻫ
فؼد أصؾؼ الدارقطـل لػظ الؿـؼطع طىل الؿؼطقع.
فؽؾ مسـد مرفقع ولقس ُّ
أخص مـ الؿرفقعُّ ،
كؾ مرفق ٍع
( )9ويظفر مؿا تؼدم أن الؿسـد
ُّ
معضال أو معؾ ًؼا ،بخالف الؿسـد ،فالبد فقف مـ
ً
مسـدً ا :إذ قد يؽقن الؿرفقع مـؼط ًعا أو
شرصل الرفع وآتصال ،واكظر الـؽت ،)332/9( فتح الؿغقث.)911/9( 

=
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=

مجالى :ما رواه مسؾؿ ( :)2997حد َثـَا سعقد بـ مـصقر ،وأبق الربقع العتؽل ،وقتقبة بـ
سعقد ،قالقا :حد َثـَا محاد -ﻫق ابـ زيد -طـ أيقب طـ أبل قالبة طـ أبل أسؿاء طـ ثقبان
قال :قال رسقل اهلل ﷺََ « :ل تَزَ ُال َصائِ َػ ٌة ِم ْن ُأمتِي َض ِ
الح ِّق ََل َي ُض ُّر ُهم َم ْن
ين َط َؾى َ
اهرِ َ
َّ
َخ َذ َلفُ م َح َّتى َي ْلتِ َي َأ ْم ُر اهللِ َو ُه ْم َك َذلِ َك».
ففذا الحديث إسـاده متصؾ مـ أولف إىل رسقل اهلل ﷺ.

39

ـــؿ ِع ُكـــؾ َر ٍ
او َيت ِص ْ
ـــؾ
و َمـــا بِ َس ْ

E

ِ
الؿت ِص ْ
ــؾ
إِ ْســـا ُد ُه ل ْؾ ُؿ ْصــ َط َػك َف ُ

e

صنُ
ي الطَّابٔ ُع :الِ ُىتَّ ٔ
الِ ٔك ِط ُ

كؾ ٍ
يعـل :أكف إذا كان ُّ
سؿعت .أو :أخبركا.
الرواة يؼقل:
ُ
راو َ
مـ ُّ
حد َثـا .مـ بداية السـد إىل الـبل ﷺ ،ففذا يؼال لف :مت ِصؾ.

()1

أو:

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ٕ )9ن الـاضؿ ٓ يريد بؼقلف( :و َما بِ َس ْؿ ِع) إخراج التحديث واإلخبار ،وما شاهبفؿا ،وإكؿا
َد َرج طىل ما َد َرج طؾقف َمـ قبؾف كابـ الصالح وغقره.
( )4ﻫذا ما طـاه الـاضؿ ،وطؾقف ٓ فرق بقـف وبقـ الؿسـد الؿتؼدم ِذكْرهٕ :كف َج َعؾ الؿتصؾ ما
اتصؾ إسـاده إىل الـبل ﷺ ،والصقاب أن الؿتصؾ ﻫق :ما اتصؾ إسـاده إىل مـتفاه حتك
يشؿؾ الؿرفقع والؿقققف إذا اتصؾت أساكقدﻫا :ولفذا قال ابـ الصالح  يف طؾقم
ٍ
الحديث( ص :)22وﻫق الذي اتصؾ إسـاده ،فؽان ُّ
واحد مـ رواتف قد سؿعف مؿـ
كؾ
فققف حتك يـتفل إىل مـتفاه.
وقال :ومطؾؼف –يعـل الؿتصؾ -يؼع طىل الؿرفقع والؿقققف.اﻫ
قمت :أما تعريػ الـاضؿ فؼد ُت ُعؼب ،قال طبد الستار أبق غدة:
و َمــا بِ َس ْؿــ ِع ُكــ ِّل َر ٍاو َي َّت ِص ْل

ِ
الؿ َّت ِصـــ ْل
ســـا ُد ُه ل ْؾ ُؿ ْـ َتفَ ى َف ُ
إِ ْ

=

21

مس ْؾس ٌؾ ُق ْؾ ما َط َؾـك وص ٍ
ـػ َأ َتـك
َ ْ
َ
َ َ
اك َقــــدْ حد َثـِقـ ِ
ـــذ َ
كـ َ
ـــف َقائِ َؿــــا
َ

E

مِ ْثـ ُ
ــؾ أ َمـــا َواهللِ َأ ْك َبـــاكِل ال َػ َتـــك
ِ
ْو َب ْعــــدَ ْ
ــــؿا
أن َحــــد َثـل َت َبس َ

ي الجَّاؤ َُ :الِ ُى َط ِم َط ُن
الِ ٔك ِط ُ

e

ٍ
بؼقل أو فعؾ.
املشمشن :ﻫق ما حصؾ لف التسؾسؾ فقف
ٍ
كلن يؼقل ُّ
الؿسؾسؾ بإولقة(ْ ،)1
واحد :وﻫق أول
كؾ
فىِن الكىه:
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

وثاه املتَّصن املسفىع :مالؽ طـ كافع طـ ابـ طؿر أن الـبل ﷺ قال كذا. ...
وثاه املتَّصن املىقىف :مالؽ طـ كافع طـ ابـ طؿر أكف قال كذا. ...
صال إذا اتصؾ السـد إلقف؟
مسألة :ﻫؾ ُيسؿك ققل التابعل مت ً
يسؿقهنا متصؾة يف حال
اجلٌاب :قال
العراقل  يف شرح إلػقةُّ ٓ :)58/9( 
ُّ
اإلصالق أما مع التؼققد فجائز وواقع يف كالمفؿ ،كؼقلفؿ :ﻫذا متصؾ إىل سعقد بـ
الؿسقب ،أو إىل الزُّ ﻫري ،أو إىل مالؽ .وكحق ذلؽ.اﻫ
ققؾ :والـُّؽتة يف ذلؽ أهنا تسؿك مؼاصقع ،فنصالق الؿتصؾ طؾقفا كالقصػ لشلء
ٍ
واحد بؿتضاديـ .تدريب الراوي.)92/9( 
( )9كحديث طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص مرفقطً اِ « :
الر ْح َؿن» ،مسؾسؾ
الراح ُؿونَ َي ْر َح ُؿفُ م َّ
َّ

=
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حديث حد َثـقف.
وون املشمشن بالفعن :حديث أبل ﻫريرة  قال :شبؽ بقدي أبق
الؼاسؿ ﷺ.

()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ٍ
ٍ
حديث سؿعف ُّ
واحد مـفؿ مـ شقخف :فنكف
كؾ
بإولقة وقعت ل ِ ُجؾ رواتف ،حقث كان أول

يصح التسؾسؾ فقف إىل ابـ طققـة خاصة ،واكؼطع فقؿـ فققف طىل الؿعتؿد ،وبعض مـ
إكؿا ُّ
الرواة قد وصؾف إىل آخره ،إما غؾ ًطا كؿا أشار إلقف ابـ الصالح حقث أورد الحديث يف
ُّ
بعض تخاريجف متصؾ السؾسؾة ،وقال طَ ِؼ َبف :إكف غريب جدًّ ا .ويف مقضع آخر :إكف مـؽر.
فتح الؿغقث.)238 ،237/3( 
اخلالصة :أكف مسؾسؾ بإولقة مـ أول ِ ِف إىل سػقان بـ طققـة ،وبعضفؿ وصؾف إىل آخره.
وأرويف طـ مجاطة مـ مشايخل مـفؿ :يحقك الفـدي ،ومحؿد بـ طظ آدم ،وطبدالؼادر
دبقان الشرطبل ،وﻫق أول حديث سؿعتف مـفؿ طـد إجازهتؿ يل.
ْ
وأرويف باإلجازة طـ مجاطة آخريـ مـ أﻫؾ العؾؿ مـفؿ :طبد اهلل بـ طؼقؾ ،وربقع
الؿدخظ ،وطبد القكقؾ الفاشؿل ،وغقرﻫؿ.
َلر َض ي ْوم السب ِ
تَ ،و َخ َؾ َق فِ ْقفَ ا ِ
الج َب َال َي ْو َم ا َ
َل َح ِدَ ،و َخ َؾ َق َّ
الش َج َر
( )9وتتؿتف وقالَ « :خ َؾ َق ا ُ
هلل ا َ ْ
َ َ َّ ْ
اإل ْث َـق ِنَ ،و َخ َؾ َق اهلل الؿ ْؽرو َه يوم الث َُّال َث ِ
اء »...الحديث.
ُ َ ُ َ َ
َي ْو َم ِ ْ
فؼد تسؾسؾ بتشبقؽ كؾ مـ رواتف بقد َم ْـ روى طـف ،واكظر الؿـاﻫؾ السؾسؾة
(ص.)59

24

اك(َ )1قــدْ حد َثـ ِ ِ
كــذ َ
َ
قــف َقائِ َؿــا
َ

()2

ِ
َأ ْو َب ْعـــدَ ْ
ـــؿا
أن َحـــد َثـل َت َبس َ

()3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9أي :مـ الؿسؾسؾ بالػعؾ.
( )4فقػعؾ أخر مثؾ ذلؽ ،وﻫق الؼقام .الؼالئد العـبرية( ص.)21
( )3فقػعؾ أخر ال َت َب ُّس َؿ بعد إتؿام الرواية طىل كحق ما سؿع .الؼالئد العـبرية( ص.)21
قمت :واقتصر الـاضؿ طىل ﻫذيـ الؼسؿقـ :الؿسؾسؾ بالؼقل ،والؿسؾسؾ بالػعؾ ،وقد
يجتؿعان م ًعا ،مثال ذلؽ:
جدُ ا ْل َع ْبدُ َح َال َو َة ِ
حديث أكس  قال :قال رسقل اهلل ﷺََ « :ل َي ِ
اإل َيَم ِن َح َّتى ُيمْ ِم َن
بِا ْل َؼدَ ِر َخ ْقرِ ِه َو َش ِّر ِهُ ،ح ْؾ ِو ِه َو ُم ِّر ِه» ،وقبض رسقل اهلل ﷺ طىل لحقتف ،وقال« :آ َمـ ُ
ْت بِا ْل َؼ َد ِر
َخ ْقرِ ِه َو َش ِّر ِهُ ،ح ْؾ ِو ِه َو ُم ِّر ِه» ،فؼد تسؾسؾ بؼبض كؾ ٍ
راو مـ رواتف طىل لحقتف ،وققلف« :آ َمـ ُ
ْت
بِا ْل َؼدَ ِر َخ ْقرِ ِه َو َش ِّر ِهُ ،ح ْؾ ِو ِه َو ُم ِّر ِه».
تهبَى :وٓ يؾزم مـ ضعػ وصػ التسؾسؾ ضعػ متـ الحديث ،قال ابـ الصالح
ٍ
ضعػ ،أطـل :يف
 يف طؾقم الحديث( ص :)476وقؾؿا َت ْسؾؿ الؿسؾسالت مـ
وصػ التسؾسؾ ٓ يف أصؾ الؿتـ.اﻫ
ٔوَ فٕائد املطمطن:
 )9اشتؿالف طىل مزيد مـ الضبط.
 )4اتصال السؿاع وطدم التدلقس وآكؼطاع.
 )3آقتداء بالـبل ﷺ فقؿا فعؾف.
اكظر طؾقم الحديث( ص ،)476تدريب الراوي ،)988/4( الدُّ رر البقضاكقة
(ص.)32

23

ِ
ــر ِوي ا ْثـَــ ْق ِـ َأ ْو َثالَ َثــ ْف
طز ُ
يــز َم ْ

E

..............................

ي التَّاضٔ ُع :الِ َع ِص ِٖ ُص
الِ ٔك ِط ُ

e

العزيز ذكروا لف تعاريػ ،وﻫق ما ُروي مـ صريؼقـ  ،فنذا روى
()1

الحديث اثـان مـ الصحابة طـ الـبل ﷺ ففق طزيز.

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ
شقخـا مـ تعريػ العزيز ﻫق ما رجحف الحافظ يف الـزﻫة( ص ،)62قال:
( )9وما اختاره
وﻫق أٓ يرويف ُّ
أقؾ مـ اثـقـ طـ اثـقـ.اﻫ
أما تعريػ الـاضؿ فؼد سبؼف إلقف ابـ مـده ،وابـ الصالح ،والـقوي ،وغقرﻫؿ ،إٓ أن
ﻫذا التعريػ يحصؾ فقف تداخؾ يف التعاريػ :فنن الؿشفقر ما رواه ثالثة كذلؽ،
فتعريػ الحافظ أضبط ،واهلل أطؾؿ.
لذا قال طبد الستار أبق غدة:
َطــ ِز ْيــزُ َمـــ ْر ِوي ا ْثــ َــ ْقــ ِن َيـــا َب َّحـــا َثـــه
( )4مجالى :ما رواه البخاري ( ،)92ومسؾؿ ( ،)22مـ حديث أكس  ،والبخاري ( )95مـ
ِ
ب إِ َل ْق ِه
حديث أبل ﻫريرة  ،أن رسقل اهلل ﷺ قالََ « :ل ُيمْ م ُن َأ َح ُد ُكم َح َّتى َأكُونَ َأ َح َّ
ِم ْن َوالِ ِد ِه َو َو َل ِد ِه َوالـ ِ
َّاس َأ ْج َؿ ِع ْقن».

=

22
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=

 رواه طـ أكس قتادة ،وطبد العزيز بـ صفقب.
 ورواه طـ قتادة :شعبة ،وسعقد بـ أبل طروبة.
 ورواه طـ طبد العزيز :إسؿاطقؾ بـ طؾقة ،وطبد القارث.
 ورواه طـ ي
كؾ مجاطة.
حهي العصٖص:
يخصف مـ حقث الصحة والضعػ ،وإكؿا ذلؽ بحسب
حؽؿ
لقس لؾحديث العزيز
ُّ
ٌ
صحقحا ،وقد يؽقن حسـًا ،وقد يؽقن ضعق ًػا.
أساكقده ،فؼد يؽقن
ً
واكظر الـُّزﻫة( ص ،)71-62تدريب الراوي ،)988/4( الققاققت والدُّ رر
( ،)494/4الؼالئد العـبرية( ص.)25 ،22

25

............................

E

قر َم ِ
ـق َق َمـا َثالَ َثـ ْف
ـرو ْي َف ْ
َم ْش ُف ُ

ي الِ َعاغٔ ُس :الِ َى ِػ ُّٕزُ
الِ ٔك ِط ُ

e

املشهىز :ﻫق ما ُروي مـ ثالث ُصرق فلكثر ،ومل يبؾغ حد التقاتر.

()1

َ
الحديث ثالث ٌة فلكثر ،ومل يبؾغ حد التقاتر ففق الؿشفقر ،وإذا
فنذا روى
()2
رواه اثـان فؼط ففق العزيز ،وإذا رواه واحدٌ ففق الغريب  ،كحديث بق ِع
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( )9ما اختاره شقخـا مـ تعريػ الؿشفقر ﻫق ما رجحف الحافظ يف الـُّزﻫة( ص ،)64قال:
والثاين ...ما لف ُصرق محصقرة بلكثر مـ اثـقـ ،وﻫق الؿشفقر طـد الؿحدثقـ ...اﻫ
أما تعريػ الـاضؿ فؼد سبؼف إلقف ابـ مـده ،وابـ الصالح ،والـقوي ،وغقرﻫؿ ،وتعريػ
الحافظ أضبطٕ :كا لق قؾـا :إن الؿشفقر ما رواه أكثر مـ ثالثة .أخرجـا ما رواه الثالثة.
( )4قال الزُّ بقدي يف الؼالئد العـبرية( ص :)25 ،22والؿعق ُل طؾقف الطريؼة إوىل وﻫل:
تخصقص الثالثة فؿا فققفا بالؿشفقر ،وآثـقـ بالعزيز ،والقاحد بالغريب ...اﻫ
إن اهلل ََل ي ْؼبِ ُض ِ
اطا َي ْـ َت ِز ُط ُه ِم ْن ُصدُ ِ
ور ا ْل ُع َؾ ََم ِءَ ،و َلؽِ ْن َي ْؼبِ ُض
الع ْؾ َم ا ْكتِزَ ً
مجالى :حديثَ َ َّ « :
ِ
سا ُج َّف ًاَلَ ،ف ُسئِ ُؾوا َف َل ْف َتوا بِ َغ ْقرِ
الع ْؾ َم بِ َؼ ْب ِ
ض ا ْل ُع َؾ ََم ِءَ ،ح َّتى إِ َذا َل ْم ُي ْب ِق َطالِ ًَم ات ََّخ َذ الـ ُ
َّاس ُر ُؤو ً
ِط ْؾمٍَ ،ف َض ُّؾوا َو َأ َض ُّؾوا».
ففق حديث مشفقر ،رواه أكثر مـ ثالثة يف كؾ صبؼة مـ صبؼات إسـاده.

=
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فؿـ
وقد يؽقن الؿشفقر أحادي إصؾ ،ثؿ يشتفر بعد الصحابة يف الؼرن الثاين َ
َل ْطَمل بِال ِّـق ِ
ات» رواه طـ الـبل ﷺ طؿر ،ومل يروه طـ طؿر إٓ
بعدﻫؿ ،كحديث« :إك َََّم ا َ َ
َّ
قؿل ،وٓ ِ
طـ التقؿل إٓ يحقك بـ سعقد
طؾؼؿة ،وٓ طـ طؾؼؿة إٓ محؿد بـ إبراﻫقؿ الت ُّ
إكصاري ،وطـ يحقك اشتفر.
ُّ
مجع مـ إئؿة :ففق غريب يف أولف ،مشفقر يف
قال ابـ رجب :وطـ يحقك اكتشر ،فرواه ٌ
آخره.اﻫ
قمت :وما تؼدم ﻫق الؿشفقر آصطالحلٕ :ن الؿشفقر قسؿان:
اصطالحل ،وﻫق ما تؼدم.
مشفقر
إول:
ٌّ
ٌ
اصطالحل ،وﻫق :ما تداولتف ألسـة الـاس ،فقشؿؾ ما لف إسـاد واحد
الثاين :مشفقر غقر
ي
فصاطدً اْ ،
أصال ،وﻫق أقسام بحسب القسط
صحقحا ،بؾ ما ٓ يقجد لف إسـا ٌد ً
وإن مل يؽـ
ً
الذي اكتشر فقف ،مـفا ما يظ:
 -9مشفقر بقـ أﻫؾ الحديث خاصة.
 -4مشفقر طـد أﻫؾ الحديث والعؾؿاء والعقام.
 -3مشفقر طـد الػؼفاء.
 -2مشفقر طـد إصقلققـ.
 -5مشفقر طـد الـُّحاة.
 -6مشفقر بقـ العامة.
واكظر أمثؾة ﻫذه إقسام يف الدُّ رر البقضاكقة( ص.)38-36
حهي املػّٕز:
يخصف ،إكؿا بحسب أساكقده
آصطالحل وغقر آصطالحل لقس لف حؽؿ
الؿشفقر
ُّ
ُّ

=
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ِ
يروه طـ الـبل ﷺ إٓ طبد اهلل بـ طؿر ،ومل ِ
القٓء َو ِﻫ َبتِف ،مل ِ
يروه طـ طبد اهلل
إٓ طؿرو بـ ديـار.
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وحسـًا وضع ًػا .اكظر طؾقم الحديث )765/9( مع التؼققد ،الـُّزﻫة
صح ًة ُ

(ص ،)62فتح الباري ،)255/4( شرح البقؼقكقة لؾزرقاين (ص.)24

28

ِ ٍ
َـر ْم
م َعـْ َع ٌـ َك َعـ ْـ َسـعقد َطـ ْـ ك َ

E

..................................

ي الِ َخادٔ ٙعَ َػس :الِ ُى َع ٍِ َع َُ
الِ ٔك ِط ُ

املعنعن :وﻫق ما أتك بصقغة (طـ)  ،وﻫل محؿقلة
()1

e

()2

طىل آتصال يف

()3
ف بالتدلقس  ،أما َم ْـ ُطرف بالتدلقس فنكفا ٓ ُتؼبؾ مـف حتك
حؼ َم ْـ مل ُي ْع َر ْ
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( )9وﻫق ما يؼقل فقف ٍ
راو واحد أو أكثر :طـ ُف َالن طـ ُف َالن.
( )4أي :العـعـة.
ُ
شقخـا ﻫق الصحقح ،وﻫق ققل الجؿفقر ،قال ابـ الصالح  يف طؾقم
( )3ما رجحف
الحديث )296/9( مع التؼققد :والصحقح والذي طؾقف العؿؾ أكف –أي :اإلسـاد
الؿعـعـ -مـ قبقؾ اإلسـاد الؿتصؾ ،وإىل ﻫذا ذﻫب الجؿاﻫقر مـ أئؿة الحديث
وغقرﻫؿ ،وأو َدطَ ُف الؿشترصقن لؾصحقح يف تصاكقػفؿ فقف و َقبِ ُؾقه ،...وﻫذا بشرط ْ
أن
بعضا ،مع براءهتؿ مـ وصؿة
يؽقن الذيـ ُأضقػت العـعـة إلقفؿ قد ثبت مالقاة بعضفؿ ً
التدلقس.اﻫ

29

يصرح بالتحديثْ :
ً
مؼبقٓ.
فنن مل يصرح بالتحديث فنن حدي َثف ٓ يؽقن

()1
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( )9وﻫذا ﻫق الصحقح فقؿـ طُ ِرف بالتدلقس ،قال ابـ الصالح  يف طؾقم الحديث
ِ
محتؿؾ ومل
(ص )75بعد ذكره الخالف :والصحقح التػصقؾ ،وأن ما رواه الؿدلس بؾػظ
ُيبقـ فقف السؿاع وآتصال حؽؿف حؽؿ الؿرسؾ وأكقاطف ،وما رواه بؾػظ ُم َبق ٍـ لالتصال
كحق :سؿعت ،وحد َثـا ،وأخبركا ،وأشباﻫفا ،ففق مؼبقل ُمحت ٌّج بف.اﻫ
قمت :ويؾتحؼ هبذا الؼسؿ (الؿمكـ) ،وﻫق ققل الراوي( :أن ُف َالكًا قال كذا) ،وقد
اختؾػ أﻫؾ العؾؿ طىل ققلقـ:
 -9أكف مـؼطع حتك يتبقـ اتصالف.
 -4أن الؿمكـ كالؿعـعـ ،محؿقل طىل آتصال ُّ
بالشروط الؿتؼدمة يف الؿعـعـ ،وﻫق
ققل الجؿفقر.
اكظر فتح الؿغقث ،)493/9( تدريب الراوي ،)93/9( تقضقح إفؽار
(.)332/9

51

..................................

E

وم ـبفؿ مــا فِقـ ِ
ـف َر ٍ
ـؿ
ـؿ ُي َسـ ْ
او َلـ ْ
َ ُ َْ ٌ َ

ي
ي الجَّأٌ٘ عَ َػس :الِ ُى ِب َّ ُ
الِ ٔك ِط ُ

أن يليت غقر ُم َعق ٍـ كلن يؼال :حدثـل ٌ
املبهيْ :
رجؾ.

e

()1

()2

قدحا يف السـد حتك يليت معقـًا مـ جفـة أخرى  ،لـؽـ
وﻫـذا يـؽقن ً
ْ
قادحا يف
إن كـان ﻫذا الرجـؾ مـ الصحابة :فنن الجفؾ بف ٓ يؽقن
ً
الحديث( )3إذا كان الراوي طـف مِؿـ يؿؽـ روايتف ِ
طـ الصحابة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9أو امرأ ٌة أو شقخ ،أو كحق ذلؽ.
()4قال الحافظ  يف الـُّزﻫة( ص :)935وٓ ُيؼ َبؾ حديث الؿبفؿ ما مل ُيسؿٕ :ن شرط
قبقل الخبر طدالة راويف ،ومـ ُأهبِؿ اسؿف ٓ ُتعرف طقـف ،فؽقػ ُتعرف طدالتف؟! وكذا ٓ
هبؿ بؾػظ التعديؾ ،كلن يؼقل الراوي طـف :أخبرين الثؼةٕ .كف قد يؽقن ثؼة
ُيؼبؾ خبره ولق ُأ َ
مجروحا طـد غقره ،وﻫذا طىل إصح يف الؿسللة.اﻫ
طـده
ً
ٌ
يضر.
(ٕ )3ن الصحابة كؾفؿ
طدول ،وإهبام الصحابل ٓ ُّ

=
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كقػ يعرف الؿبفؿ؟
يعسف اسي املبهي بأوىز ونها:
 -9وروده مـ صريؼ أخرى ُم َسؿك فقفا ،وﻫذا أوضح ال ُّطرق لؿعرفة مبفؿ اإلسـاد.
 -4أو بتـصقص إمام مـ أئؿة ﻫذا الشلن.
اكظر شرح الت ْبصرة والتذكرة ،)431/3( الـُّزﻫة( ص ،)932فتح الؿغقث
(.)314/2

54

َو ُك ُّ
ــت ِر َجا ُلــ ُف َطــال
ــؾ َمــا َقؾ ْ

E

.................................

ح َع َػس :الِ َعالٔ٘
ي الجَّالٔ ُ
الِ ٔك ِط ُ

e

()1
يعـل أن السـد الذي َقؾ ْت رجا ُلف ُيعتبر طال ًقا.

مثال :ثالثقات البخاري ،وﻫق ْ
أن يؽقن بقـ الؿصـػ وبقـ
َف ِؿ َـ العايل ً
الـبل ﷺ رجالن والثالث الصحابل.

()2
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( )9بالـسبة إىل ٍ
سـد آخر َي ِرد بف ذلؽ الحديث بعدد أكثر .اكظر الـزﻫة( ص.)956
العؾق الؿطؾؼ ،وﻫق :ما يـتفل إىل الـبل ﷺ .اكظر الـُّزﻫة( ص.)956
( )4وﻫذا يؼال لف:
ُّ
سبل ،وﻫق :ال ُؼرب مـ إما ٍم مـ أئؿة الحديثْ ،
وإن َك ُث َر َب ْعده العدد إىل
ويؼابؾف :الع ُّ
ؾق الـ ُّ
رسقل اهلل ﷺ .التؼريب مع التدريب.)97/4( 
وﻫق -أطـل :العؾق الـسبل -أقسام:
 -9الؿقافؼة.
 -4البدل.
 -3الؿساواة.

=

53

ويف صحقح البخاري واحدٌ وطشرون حدي ًثا مـ ﻫذا الؼبقؾ يؼقل يف
غالبفا :حد َثـا مؽ ُّل بـ إبراﻫقؿ ،حد َثـا يزيد بـ أبل طبقد طـ سؾؿة بـ
إكقع ،طـ الـبِل ﷺ.

()1
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 -2الؿصافحة.
طؾقم الحديث( ص ،)458الـزﻫة( ص.)959-957
مرغقبا فقف :لؽقكف أقرب
العؾق
( )9قال الحافظ  يف الـزﻫة( ص :)957-956وإكؿا كان
ُّ
ً
إىل الصحة وقِؾة الخطلِٕ :كف ما مـ ٍ
راو مـ رجال اإلسـاد إٓ والخطل جائزٌ طؾقف ،فؽؾؿا
ُّ
مظان التجقيز ،وكؾؿا َقؾتَ ،قؾت.اﻫ
ك ُثرت القسائط وصال السـَد كثرت

52

اك ال ِ
َو ِضــدُّ ُه َذ َ
َــزٓ
ــذي َقــدْ ك َ

................................

E

ي السَّابٔ ُع َع َػس :الٍَّاشِ ُه
الِ ٔك ِط ُ

e

رجال الس ِ
ُ
ـد( )1ا ْط ُتبِ َر ً
كازٓ.
وإذا َك ُث َر
مثال :أصحاب إمفات الست ك ُّؾفؿ طاشقا يف الؼرن الثالث ،لؽـ تجد
ً
مثال كثقر قد يبؾغ
الػرق بقـفؿ يف رجال السـد ،فتجد طـد الـسائل ،وابـ ماجف ً
()2

السـد إىل سبعة وإىل ثؿاكقة وإىل تسعة  ،وﻫذا يؼال لف( :كازل) ،والذي سبؼ
ٍ
(طال).
الؽالم طـف يؼال لف:

()3
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( )9بالـسبة إىل سـد آخر َي ِرد بف ذلؽ الحديث بعدد أقؾ .اكظر الـزﻫة( ص،)959-956
تدريب الراوي ،)92/4( الدُّ َرر البقضاكقة( ص.)23
( )4وٓبـ ماجف مخسة ُثالثقات.
( )3قال الحافظ  يف الـزﻫة( ص :)959و ُيؼابِؾ العؾق بلقسامف الؿذكقرة :الـ ُ
ُّزول :فقؽقن
ُّ
يؼع
قسؿ مـ أقسا ِم الـُّزول ،خال ًفا لؿـ زطؿ أن العؾق قد ُ
كؾ قسؿ مـ أقسام العؾق يؼابؾف ٌ
غقر تابع لؾـُّزول.اﻫ

=
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ـح ِ
اب مِـ ْـ
َو َما َأ َضـ ْػ َت ُف إِ َلـك إَ ْص َ

E

ظ َع َػس :الِ َى ِٕ ُقٕفُ
ي الِ َخاؤ ُ
الِ ٔك ِط ُ

أي :إن ما ُأضقػ إىل الصحابل
مقققف.

ِ
ـقف ُزكِـ ْـ
ـق َم ْق ُقـ ٌ
ـق ٍل َوف ْعـ ٍؾ َف ْفـ َ
َقـ ْ

()1

e

مـ ققلف ،أو فعؾف ،أو تؼريره ففق

()2
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مسألة :ﻫؾ ُيؼدم الـُّزول طىل العؾق؟
اجلٌاب :قال الحافظ  يف الـُّزﻫة( صْ :)957
فنن كان يف الـُّزول مزية لقست يف
العؾقْ ،
أوثؼ مـف ،أو أحػظ ،أو أفؼف ،أو آتصال فقف أضفر ،فال تر ُّد َد يف
كلن يؽقن رجا ُلف َ
ٍ
حقـئذ أوىل ،وأما مـ رجح الـُّزول مطؾ ًؼا واحتج بلن كثرة البحث تؼتضل
أن الـُّزول
أجـبل طؿا يتعؾؼ بالتصحقح والتضعقػ.اﻫ
الؿشؼة فقعظؿ إجر :فذلؽ ترجقح بلمر
ي
( )9وﻫق َم ْـ لؼل الـبل ﷺ مممـًا بف ،ومات طىل اإلسالم ،ولق تخؾؾت رد ٌة طىل إصح.
الـزﻫة( ص.)929
صال كان أم مـؼط ًعا ،واشترط الحاكؿ آتصال ،قال الحافظ  :وﻫق شرط مل يقافؼف
( )4مت ً
طؾقف أحدٌ  .الـ َُّؽت ،)339/9( وٓ ُيستعؿؾ الؿقققف فقؿـ دون الصحابل إٓ مؼقدً ا،
ْ
كلن يؼال :مقققف طىل سعقد بـ الؿسقب.
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()2

()1

حابل ٌ
ْ
حابل فالن كذا.
فالن كذا  ،وفعؾ الص ُّ
كلن يؼقل  :قال الص ُّ
ومـ ذلؽ

()4

البخاري
ما ذكره
ُّ

()5

()3

طـ أبل الدرداء  أكف قال :إكا

لـُ َؽشر يف وجقه أققام وإن قؾقبـا لتؾعـفؿ.

()6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9مـ أوقػف طىل الصحابل.
الؼقيل.
( )4وﻫذا ﻫق الؿقققف
ُّ
ًمجالى :ما رواه أبق داود ( )964مـ صريؼ :طبد خقر ،طـ طظ بـ أبل صالب ،
قال :لق كان الديـ بالرأي :لؽان أسػؾ الخػ أوىل بالؿسح مـ أطاله.
( )3وﻫق الػعظ.
( )2أي :مـ الؿقققف الػعظ.
(ُ )5م َعؾ ًؼا.)9939/2( .
ؼريري :كؼقل بعض التابعقـ :فعؾت كذا أمام أحد الصحابة ومل يـؽر
( )6وأما الؿقققف الت
ُّ
طظ.
وإصؾ يف الؿقققف طىل الصحابة طدم آحتجاج بف ،إٓ أكف إذا ثبت يؼقي بعض
إحاديث الضعقػة ،وﻫذا فقؿا خال طـ قريـة الرفع ،وإٓ فنكف يؽقن لف حؽؿ الرفع ،وﻫذا
ققل الجؿفقر ،ومـ الؼرائـ التل ُّ
تدل طىل ذلؽ:
ققل الصحابلُ ( :أمركا بؽذا) أو ( ُكفقـا طـ كذا)ٕ :ن مطؾؼ ذلؽ يـصرف بظاﻫره إىل
َم ْـ إلقف إمر والـفل ،وﻫق رسقل اهلل ﷺ.
ِ
السـة كذا)ٕ :ن الظاﻫر أكف ٓ يريد بف إٓ سـة الـبِل ﷺ وما يجب اتباطف.
أو( :م َـ ُّ

=
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أوُ ( :كـا كػعؾ كذا) ،أو( :كؼقل كذا)ْ ،
مشعر بلن
إن أضافف إىل زمان الـبل ﷺٕ :ن ذلؽ
ٌ
السـَـ الؿرفقطة كؿا
رسقل اهلل ﷺ اصؾع طىل ذلؽ ،وقررﻫؿ طؾقف ،وتؼريره أحد وجقه ُّ
تؼدم.
أو يؼقل ً
ققٓ ٓ مجال لالجتفاد فقف ،شريطة أٓ يؽقن مِؿـ أخذ طـ اإلسرائقؾقات.
اكظر طؾقم الحديث )362/9( مع التؼققد ،تدريب الراوي ،)983/9( الـُّؽت
( ،)41 ،99/4الـزﻫة( ص ،)928فتح الباري )652/3( و(.)951/2
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ِ
ـحابِ ُّل َسـ َؼ ْط
َو ُم ْر َس ٌؾ مـْـ ُف الص َ

E

...............................

ع َع َػس :الِ ُى ِس َض ُن
ي الطَّادٔ ُ
الِ ٔك ِط ُ

حابل
املسسن :ﻫق ما سؼط مـف الص ُّ

()1

e

الحديث ِ
َ
ْ
طـ
ابعل
بلن يروي الت ُّ

الـبل ﷺ.
()2
طؾؿا بلن بعض أﻫ ِؾ
والخالف يف الؿرسؾ طـد الؿحدثقـ مقجقد ً ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9ﻫذا التعريػ لؾؿرسؾ قال بف بعضفؿ ،مـفؿ :اإلمام الذﻫبل يف الؿققظة( ص )38قال:
حابي من إسـاده.اﻫ
الص ِّ
الؿرسل َط َؾ ٌم طؾى ما سؼط ِذكر َّ
حابل لؽان اإلسـاد
وﻫذا التعريػ ُمـْ َت َؼدٌ  ،ووجف آكتؼاد :أكف لق ثبت أن الساقط ﻫق الص ُّ
تضر كؿا تؼدم يف الؿبفؿ ،والصحقح
ً
صحقحإ :ن الصحابة طدول ،وجفالة الصحابل ٓ ُّ
َأكا ٓ كدري َم ْـ ﻫق الساقط ،فؼد يؽقن تابع ًّقا :فؼد ُو ِجد بآستؼراء ستة أو سبعة مِ َـ
التابعقـ يروي بعضفؿ طـ بعض كؿا ذكر ذلؽ الحافظ يف الـزﻫة( ص :)991ولفذا
تعؼب الـاضؿ طبدُ الستار أبق غدة بؼقلف:
ِ
سـ َؼ ْط
سـ ٌل مـ ْن َفـ ْو ِق َتـابِ ٍع َ
َو ُمـر َ
( )4يعـل :خالففؿ يف قبقل الؿرسؾ ورد ِه.
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()1

العؾؿ يعتبر مراسقؾ سعقد بـ الؿسقب صحقحة  ،ويؼقلقن طـ مراسقؾ
الحسـ بلن أغؾبفا مـؽرات.

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9كالشافعل ،قالقإ :كف تتبعفا فقجدﻫا مسـدةً .مختصر طؾقم الحديث ،)956/9( لؽـ
مـ خالل كالم الشافعل يف إُم )988/3( يتبقـ أكف يؼبؾ الؿرسؾ إذا جاء مـ صريؼ
البقفؼل  يف مـاقب الشافعل :)34/4( يؼبؾ مراسقؾ
آخر لقتؼقى بف :ولفذا قال
ُّ
كبار التابعقـ إذا اكضؿ إلقفا ما يمكدﻫا ،وقد ذكركا يف كتاب الؿدخؾ مـ أمثؾتفا بعضفا،
وإذا مل يـضؿ إلقفا ما يمكدﻫا مل يؼبؾف ،سقا ًء كان مرسؾ ابـ الؿسقب أو غقره ،وقد ذكركا
َ
مراسقؾ ٓبـ الؿسقب مل يؼبؾفا الشافعل حقـ مل يـضؿ إلقفا ما
يف غقر ﻫذا الؿقضع
يمكدﻫا ،ومراسقؾ لغقره َقبِ َؾفا حقـ اكضؿ إلقفا ما يمكدﻫا ،وزيادة ابـ الؿسقب طىل غقره
ً
إرسآ فقؿا زطؿ الحػاظ ،واهلل أطؾؿ.
أصح التابعقـ
يف ﻫذا أكف ُّ
( )4قال اإلمام أمحد  :لقس يف الؿرسالت أضعػ مـ مراسقؾ الحسـ ،وططاء بـ أبل
رباح :فنكفؿا يلخذان طـ ي
كؾ .شرح طؾؾ الترمذي( ص.)979
مجالى :ما رواه مسؾؿ ( :)9539حدثـل محؿد بـ رافع ،قال :حدثـا ُحجقـ بـ الؿثـك
قال :حدثـا الؾقث طـ طؼقؾ ،طـ ابـ شفاب ،طـ سعقد بـ الؿسقب :أن رسقل اهلل ﷺ
أن ُيباع ثؿر الـخؾ بالتؿر .والؿحاقؾةْ :
هنك طـ بقع الؿزابـة والؿحاقؾة ،والؿزابـةْ :
أن ُيباع
الزرع بالؼؿح واستؽراء إرض بالؼؿح.
تابعل.
ففذا الحديث مرسؾٕ :ن سعقد بـ الؿسقب ٌّ
يـظر غرر الػقائد( صٓ )733-739بـ العطار ،والـؽت)33/4( 
حهي احلدٖح املسضن:
قال مسؾؿ يف مؼدمة صحقحف :)41/9( الؿرسؾ يف أصؾ ققلـا وققل أﻫؾ العؾؿ

=
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.............................

E

يب َمـا َر َوى َر ٍ
او َف َؼ ْ
ـط
َو ُق ْؾ َغ ِر ٌ

ب
ي الطَّابٔ ُع َع َػس :الِ َػ ِس ِٖ ُ
الِ ٔك ِط ُ

e

الغسيب :ﻫق الػرد ،وقد تؼدم ذكره والتؿثقؾ لف مع العزيز والؿشفقر.

()1
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=

بإخبار لقس بحجة.اﻫ
وقال الـقوي يف الؿجؿقع :)95/9( ودلقؾـا يف رد الؿرسؾ مطؾ ًؼا :أكف إذا كاكت
رواية الؿجفقل الؿسؿك ٓ ُتؼبؾ :لجفالة حالف ،فرواية الؿرسؾ أوىلٕ :ن الؿروي طـف
محذوف مجفقل العقـ والحال.
وقال يف التؼريب )999/9( مع التدريبْ :
فنن صح مخرج الؿرسؾ بؿجقئف مـ
ٍ
صحقحا.اﻫ
مرسال أرسؾف مـ أخذه طـ غقر رجال إول كان
ً
وجف آخر مسـدً ا ،أو
ً
(ً )9هٌ القسم العاشز :مسللة :ﻫؾ ﻫـاك ٌ
فرق بقـ الغريب والػرد؟.
اجلٌاب :قال الحافظ  :الغريب والػرد مترادفان ً
واصطالحا ،إٓ أن أﻫؾ
لغة
ً
آصطالح غايروا بقـفؿا مـ ُ
حقث كثر ُة آستعؿال وقِؾ ُتف ،فالػرد أكثر ما يطؾؼقكف طىل الػرد
الؿطؾؼ.اﻫ

قمت :وﻫق ما كاكت الغرابة يف أصؾ السـد ،أي :الؿقضع الذي يدور اإلسـاد طؾقف=
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ِ
حابل.
ويرجع ،ولق تعددت ال ُّطرق إلقف ،وﻫق صرفف الذي فقف الص ُّ
مجالى :حديث« :إكَم اَلطَمل بال ِّـ َّقات» تػرد بف طؿر طـ الـبل ﷺ.
قال :والغريب أكثر ما يطؾؼقكف طىل الػرد الـسبل.اﻫ
قمت :وﻫق ما كاكت الغرابة يف أثـاء سـده ،كلن يرويف طـ الصحابل أكثر مـ واحد ،ثؿ يـػرد
ٍ
ٍ
شخص معقـ.
ػرد فقف حصؾ بالـسبة إىل
واحد مـفؿ
طـ
ٌ
وسؿل كسب ًّقا لؽقن الت ُّ
شخصُ ،
قال :وﻫذا مـ حقث إصالق آسؿ طؾقفؿا ،أما مـ حقث استعؿالفؿ الػعؾ الؿشتؼ فال
يػرققن يف الؿطؾؼ والـسبل ،يؼقلقن :تػرد بف فالن وأغرب بف فالن.اﻫ واكظر الـزﻫة
(ص.)89-78
وسقليت الؽالم طىل الػرد الـسبل يف الؼسؿ الثالث والعشرون طـد ققلف:
َوا ْلـ َػــ ْر ُد َمــا َقــ َّقـدْ َتـــ ُه بـِثِـ َؼـــ ِة
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ــؾ بِ َحـ ِ
ــؿ َيت ِصـ ْ
َو ُكـ ُّ
ــال
ــؾ َمـــا َلـ ْ

E

ِ
ِ
ــــال
إو َص
ــــع ْ
إِ ْســـــَا ُد ُه ُمـْ َؼط ُ

ط ُع
ي الجَّاؤ َُ َع َػس :الِ ُى ٍِ َك ٔ
الِ ٔك ِط ُ

e

ٍ
أن يؽقن ُّ
ُيشترط يف رجال السـدْ :
واحد مـفؿ قد طاصر مـ روى طـف.
كؾ
ْ
فنن روى طؿـ مل يعاصره :فنن السـَدَ مـؼطع

()1

ٓ محالة ،لؽـ إذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍ
وجف كان اكؼطاطُ ُف ،أي :سقاء كان
( )9الحديث الؿـؼطع :ﻫق الذي مل يتصؾ إسـا ُده طىل أي
الساقط مـف واحدً ا أو أكثر.
وﻫذا التعريػ أقرب مـ جفة الؿعـك ال ُّؾغقي :فنن آكؼطاع ضدُّ آتصال ،ف َقصدق
بالقاحد وإكثر ،فقدخؾ فقف الؿرسؾ ،والؿعضؾ ،والؿعؾؼٓ :ختصاص الؿرسؾ بؿا
ابعل إىل الـبل ﷺ ،والؿعضؾ بؿا سؼط مـف اثـان طىل التقايل ،والؿعؾؼ ْ
أن يحذف
رفعف الت ُّ
الؿصـػ شقخف فلكثره ،ولؽـف خالف الؿشفقر .اكظر الؼالئد العـبرية( ص.)69 ،61
اضؿ إىل ﻫذا مجاطة ،مـفؿ :الخطقب البغدادي ،والؿختار يف تعريػف ﻫق :ما
وقد سبؼ ا لـ َ
سؼط من رواته ٍ
حابي يف أي موضع كان ،وإنْ تعدَّ دت الؿواضع ،بحقث
الص ِّ
راو واحدٌ قبل َّ
ٍ
الساقط يف ٍّ
واحد فقؽون مـؼط ًعا من مواضع.
كل مـفا طؾى
َل يزيد َّ
فخرج بؼقلـاَ ( :ق ْبؾ الصحابل) :الؿرسؾ.

=
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طاصره ففؾ ُيشترط الؾؼاء بقـفؿا أو ٓ يشترط؟
يعـل :إذا مل يؽـ ِ
قد اشتفر لؼاء الراوي لؿـ روى طـف ففؾ ُيحؿؾ طىل
ال ُّؾؼل أم ٓ؟
ﻫذه الؿسللة فقفا خالف بقـ البخاري ومسؾؿ.
فالبخاري يشترط ال ُّؾؼل.
ُّ

()1

ومسؾؿ يؽتػل بالؿعاصرة دون ال ُّؾؼل.

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وخرج بؼقلـا( :بحقث ٓ يزيد الساقط يف ي
كؾ مـفا طىل واحد) :الؿعضؾ ،والؿعؾؼ يف
بعض صقره .واكظر كتابـا التقشقح الحثقث طىل مذكرة طؾؿ الحديث( .ص.)59 ،51
( )9أي :السؿاع.
( )4لؽـ مع إمؽان ال ُّؾؼل ،وﻫذا ك ُّؾف يف اإلسـاد الؿعـعـ ،وﻫذه الؿسللة صقيؾة الذيؾ لقس ﻫذا
مقضع الؽالم فقفا.
فاكظر طؾقم الحديث )296/9( مع التؼققد ،مؼدمة التؿفقدٓ )28/9( بـ
طبدالبر ،السـَـ إبقـ( صٓ )35بـ رشقد ،الؿـفؾ الروي( صٓ )62بـ مجاطة،
تقضقح إفؽار ،)332/9( الدُّ رر البقضاكقة( ص.)21-38
مجالى :ما رواه الـسائل ( )455/6مـ صريؼ شعبة طـ قتادة ،قال :سؿعت الحسـ
يحدث طـ سعد بـ طبادة أن ُأمف ماتت فؼال :يا رسقل اهلل ،إن ُأمل ماتت ،أفلتصدق
سؼي الَمء» ،فتؾؽ سؼاية سعد
طـفا؟ قال« :كعم» ،قالُّ :
فلي الصدقة أفضؾ؟ قالُ « :
بالؿديـة.

=
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ففذا اإلسـاد مـؼطعٕ :ن الحسـ مل يدرك سعد بـ طبادة كؿا يف هتذيب التفذيب.
حهي املٍكطع:
حؽؿف أكف ضعقػ :لؾجفؾ بحال الؿحذوف.
قال ابـ الس ْؿ َعاين َ :م ْـ مـع قبقل الؿرسؾ ففق أشدُّ مـ ًعا لؼبقل الؿـؼطعات.
اكظر طؾقم الحديث )218/9( مع التؼققد ،الـُّؽت ،)56/4( الـُّزﻫة( ص،89
.)84
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والؿع َض ُؾ السـاقِ ُط مِـْـف ا ْثـ ِ
َـان
ُ
َ ُ ْ

..................................

ض ُن
ي التَّاضٔ ُع َع َػس :الِ ُى ِع َ
الِ ٔك ِط ُ

E

e

()1
إذا سؼط مِـ الس ِ
ـد اثـان فلكثر طىل التقايل ففق معضؾ  ،وإذا سؼط
َ
()2
واحدٌ مـف ِ
أو اثـان يف مقضعقـ ففق مـؼطع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9وما اختاره ُ
شقخـا مـ تعريػ الؿعضؾ وأن السؼط يؽقن متقال ًقا ﻫق الصحقح ،أما َما طرفف
قاصرا :لعدم اشتراصف ْ
أن يؽقن السؼط متقال ًقا ،فؾق سؼط مِ َـ السـد اثـان
الـاضؿ فنكف يعتبر
ً
ٍ
ُ
معضال :لذا
ً
حقـئذ
شقخـا ،وٓ يؽقن
لقس طىل التقايل :فنكف يؽقن مـؼط ًعا كؿا أوضحف
ٍ
ٍ
مـضبط فؼال:
بتعريػ
كظؿف بعضفؿ
َو ُم ْع َض ٌل ِم ْن َر ِاو َي ْق ِن َخالِي

َف َص ِ
اطدً ا َلؽِ ْن َط َؾى ال َّت َوالِي

(َ )4ق ْقدٌ ُم ِف ٌّؿ كؿا تؼدم.
مثالف :ما رواه مالؽ يف الؿقصلِ )98/4( قال :بؾغـل طـ أبل ﻫريرة  أن رسقل اهلل
ﷺ قال« :لِؾؿؿ ُؾ ِ
وك َص َعا ُم ُه َوكِ ْس َوتُه »...الحديث.
َ ْ
فنن ً
مالؽا وصؾف خارج الؿقصلِ طـ محؿد بـ طجالن طـ أبقف طـ أبل ﻫريرة :فعرفـا
بذلؽ سؼقط اثـقـ طىل التقايل.

=
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= حهي املعضن:
حؽؿف أكف ضعقػ ،وﻫق أسقأ ً
حآ مِ َـ الؿـؼطع.
مرسال :فنن الؿرسؾ طـدكا ٓ تؼقم بف
ً
قال الجقرقاين " :الثالث :أٓ يؽقن الحديث
الحجة.
ُ
والرابع :أٓ يؽقن الحديث مـؼط ًعا :فنن الؿـؼطع طـدكا أسقأ ً
حآ مِ َـ الؿرسؾ.
معضال :فنن الؿعضؾ أسقأ ً
حآ مِ َـ الؿـؼطع".اﻫ
ً
والخامس :أٓ يؽقن الحديث
اكظر طؾقم الحديث )291/9( مع التؼققد ،الـُّؽت ،)59/4( إباصقؾ
والؿـاكقر.)935/9( 
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..................................

ومـــا َأ َتــك مدَ لـــسا كَق َط ِ
ــان
ً ْ
ُ
َ َ

اإلســـــ ُؼ ُ
اط لؾشــــــ ْقخِ َو َأ ْن
إو ُل ْ

َيـْ ُؼ َ
ــؾ َطؿــ ْـ َفق َقــ ُف بِ َعــ ْـ َو َأ ْن

E

ظ
ي الِ ٔع ِػ ُسُٔ :الِ ُى َد َّل ُ
الِ ٔك ِط ُ

e

وﻫق ْ
أن ُيسؼط الراوي َ
شقخف ويروي طؿـ فققف بؼقلف( :طـ فالن) ،أو:
()1

(أن فالكًا) ٕ :ن كؾؿة (طـ) و(أن) و(قال) محتؿؾة لالتصال وغقره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9وﻫذا يؼال لف :تدلقس اإلسـاد ،وﻫق :أن يروي الراوي طؿـ سؿع ما مل يسؿع مـف مقمهًا أكف
سؿعف مـف بصقغة ٓ تؼتضل ات ً
صآ ،كـ(طـ) و(قال) و(أن) ،وﻫذا ﻫق الـقع إول طـد
الـاضؿ.
ِٕٔ -أعين تدلٗظ اإلضٍاد -أقطاً:
 -9تدلقس التسقية ،وﻫق :إسؼاط ٍ
راو بقـ ثِ َؼتَقـ سؿع أحدمها مـ أخر.
أن يروي الؿدلس حدي ًثا طـ ٍ
معـك ﻫذاْ :
راو ضعقػ بقـ ثؼتقـ ،ف ُق ْس ِؼط الضعقػ
ً
مقمهة ،فقستقي اإلسـاد ثؼات بحسب الظاﻫر لؿـ مل يخبر ﻫذا
ويجعؾ بقـ الثؼتقـ طبار ًة
الشلن ،ومِؿ ِـ اشتفر بذلؽ :بؼقة بـ القلقد ،وكذلؽ القلقد بـ مسؾؿ.
 -4تدلقس العطػ ،وﻫقْ :
أن يروي طـ شقخقـ مـ شققخف ما سؿعاه مـ شقخ اشتركا

=
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والثــاكِل ٓ يسـ ِ
ـػ
ـؼ ُط ُف ِلؽِ ـ ْـ َي ِصـ ْ
َ
ُْ
النَّىع الثَّانٌ

()1

أوصـــا َفف بِؿـــا بِـ ِ
ــف َ
ـــرف
ٓ َيـْ َعـ
ْ
ْ َ
ُ َ

وِن التَّدلًص :ﻫق أٓ يسؼطف  ،ولؽـ يصػ أوصاف
()2

ٍ
بشلء ٓ يـعرفٕ :كف ٓ يريده ْ
أن ُي ْع َرف ،كلن يؽقن الرجؾ
ﻫذا الراوي
مشفقرا بال ُؽـقة بقاحد مـ أبـائف ،فقليت ﻫذا الراوي فقروي طـف ويؽـقف ببعض
ً
مشفقرا بلبل طبد اهلل ،فقؽـقف
أبـائف الذيـ مل يشتفر بالتؽـل هبؿ ،كلن يؽقن
ً
مشفقرا هبذه الؽـقة ،ففذا مـ أكقاع
طؾؿا أكف مل يؽـ
ً
بلبل طبد الرمحـً ،
التدلقس.

()3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

فقف ،ويؽقن قد سؿع ذلؽ مـ أحدمها دون أخر ،فقصرح طـ إول بالسؿاع،
أيضا ،وإكؿا حدث بالسؿاع طـ
ويعطػ الثاين طؾقف فققﻫؿ أكف حدث طـف بالسؿاع ً
إول ،ثؿ كقى الؼطع فؼال :وفالن .أي :حدث فالن.
السؽقت كذلؽ ،قال الحافظ  يف الـُّؽت
 -3تدلقس الؼطع ،ويؼال لف :تدلقس ُّ
طدي وغقره ،طـ طؿر بـ
( :)98/4مثالف :ما رويـاه يف الؽامؾٕ بل أمحد بـ
ي
طبقد الطـافسل أكف كان يؼقل :حدثـا .ثؿ يسؽت ،يـقي الؼطع ،ثؿ يؼقل :ﻫشام بـ
طروة طـ أبقف طـ طائشة .اﻫ
وطـد سؽقتف يقﻫؿ أكف سؿع مـف ولقس كذلؽ .اكظر الباطث الحثقث.)978/9( 
( )9مـ أكقاع التدلقس ،أما إول فؼد تؼدم وﻫق تدلقس اإلسـاد.
الشققخ ،وﻫقْ :
َ
شقخف ،وﻫذا الـقع ُيعرف بتدلقس ُّ
أن يروي الراوي طـ
( )4يعـلُ ٓ :يسؼط
ً
تعؿقة
شقخ حدي ًثا سؿعف مـف ،فقسؿقف أو يؽـقف أو يصػف بؿا ٓ ُيعرف بف :كل ٓ ُيعرف:
وتقطقرا لؾقققف طىل حالف .طؾقم الحديث( ص )72ومختصره.)976/9( 
ٕمره
ً
( )3مجالى :ما روى أبق بؽر بـ مجاﻫد الؿؼرئ طـ أبل بؽر طبد اهلل بـ أبل داود السجستاين

=
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شر التدلقس ،وﻫق ما يسؿك بتدلقس التسقية ،
وهناك نىع ثالث :وﻫق ُّ
()1

ْ
كلن يروي طـ شقخ ضعقػ ،ويؽقن ﻫذا الراوي قد شارك شقخف يف بعض
شققخف ،فقسؼط الشقخ الضعقػ ويسقي السـد ثؼات كؾفؿ ،ففذا تدلقس
شر التدلقس.
التسقية ،وﻫق ُّ

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

فؼال :حدثـا طبد اهلل بـ أبل طبد اهلل ،وروى -كذلؽ -طـ أبل بؽر محؿد بـ الحسـ
الـؼاش الؿػسر الؿؼرئ ،فؼال :حد َثـا محؿد بـ سـد .ك ََس َبف إىل جدي لف .اكظر مختصر
طؾقم الحديث.)976/9( 
( )9وقد تؼدم ذكره يف الؽالم طىل تدلقس اإلسـاد.
العالئل  يف جامع التحصقؾ( ص :)912وبالجؿؾة ففذا الـقع أفحش أكقاع
( )4قال
ُّ
وشرﻫا ،لؽـف قؾقؾ بالـسبة إىل ما يقجد طـد الؿدلسقـ.اﻫ
التدلقس مطؾ ًؼا ُّ
قمت :وٓ ُتؼبؾ رواية مـ كان يتعاصك ﻫذا الـقع إٓ ْ
أن يصرح يف مجقع صبؼات السـد وٓ
ُيؽتػك بالتصريح بقـ شقخف وشقخ شقخف.
مسألة :ما ﻫل إغراض الحامؾة طىل التدلقس؟
اجلٌاب :إغراض الحامؾة لؾؿدلس طىل التدلقس ﻫل كؿا يظ:
ْ -9
أن يؽقن شقخف ضعق ًػا ،أو مترو ًكا.
ْ -4
متلخر القفاة طـف ،قد شاركف يف السؿاع مـف مجاطة دوكف.
أن يؽقن
َ
ْ -3
أن يؽقن أصغر ِسـًّا مـف.
ٍ
ْ -2
شخص واحد طىل صقرة
يحب اإلكثار مـ ذكر
كثقرا فال
ُّ
أن يؽقن روى طـف ً
واحدة.

=
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= حهي التَّدلٗظ:
وبؿا أن التدلقس قسؿان ي
فؾؽؾ طـد أﻫؾ العؾؿ حؽؿف:
 -9تدلقس اإلسـاد مؽروه جدًّ ا ،ذمف أكثر العؾؿاء.
 -4تدلقس ُّ
أخػ مـ الذي قبؾف.
الشققخ أمره
ُّ
حهي زٔاٖة املدلِّظ:
أما رواية الؿدلس ِ
فؼد اختؾػ فقفا العؾؿاء ،فجعؾف فريؼ مـ أﻫؾ الحديث والػؼفاء
ٍ
بحال ،بقـ السؿاع أو مل ُي َبقـ.
مجروحا بذلؽ ،وقالقا ٓ :تؼبؾ روايتف
ً
والصِّحًح التَّفصًن :وأن ما رواه الؿدلس بؾػظ محتؿؾ ومل يبقـ فقف السؿاع
ٍ
(سؿعت)
بؾػظ مبقـ آتصال كحق:
الؿرسؾ وأكقاطف ،وما رواه
وآتصال فحؽؿف حؽؿ
ُ
َ
محتج بف كؿا تؼدم يف الؽالم طىل اإلسـاد الؿعـعـ.
و(أخبركا) ،وأشبفاﻫفا ففق مؼبقل
ٌّ
اكظر طؾقم الحديث( ص ،)75 ،72الـُّؽت ،)95/4( صبؼات الؿدلسقـ
(ص ،)46الـُّزﻫة( ص ،)992 ،993فتح الؿغقث.)971/9( 
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ِ ِ
ومــا يخــال ِ ْ ِ
الؿــال
َ َ ُ
ػ ث َؼــ ٌة فقــف َ

E

َفالشــا ُّذ ............................

ي الِ َخادَٔٔ ٙالِ ٔع ِػ ُسَُٔ :الػَّاذُُّ
الِ ٔك ِط ُ

الشَّاذ هى :مخالػة الثؼة لؾثؼات.

e

()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شقخـا -وﻫق مراد الـاضؿ -ﻫق الؿـؼقل ِ
( )9اختؾػ أﻫؾ العؾؿ يف تعريػف وما ذكره ُ
طـ اإلمام
الشافعل كؿا أخرجف الحاكؿ يف معرفة طؾقم الحديث( ص )999مـ صريؼ :ابـ
افعل :لقس الشاذ ْ
أن يروي الثؼة ما ٓ
خزيؿة ،طـ يقكس بـ طبد إطىل ،قال :قال يل الش ُّ
يرويف غقره ،إكؿا الشا ُّذ ْ
أن يروي الثؼة حدي ًثا يخالػ ما روى الـاس.
الخؾقظ طـ مجاطة مـ أﻫؾ الحجاز.
وحؽاه
ُّ
وطرفف الحافظ يف الـُّزﻫة بلكف :ما رواه الؿؼبقل مخال ًػا لؿـ ﻫق أوىل مـف.
قال :وﻫذا ﻫق الؿعتؿد يف تعريػ الشاذ بحسب آصطالح.اﻫ
تام الضبط
وتعريػ الحافظ أضبطٕ :ن ققلف( :ما رواه الؿؼبقل) يدخؾ فقف الثؼة ُّ
ِ
يحسـ حديثف ،أما ققل الشافعل( :ما رواه
وخػقػ الضبط ،كالصدوق وما ُيشبفف مؿـ َ
الثؼة) :فنكف محصقر طىل مـ كان ثؼة فحسب ،واهلل أطؾؿ.
َّاذ قطىاُ:
ٔالػ ُُّ
 -9شروذ يف الشَّند.

=
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=

مجالى :ما رواه الترمذي ( ،)4196والـسائل ( ،)6376وابـ ماجف ( ،)4729مـ
رجال ُتقفل طىل طفد
صريؼ ابـ طققـة طـ طؿرو بـ ديـار طـ طقسجة طـ ابـ طباس :أن ً
رسقل اهلل ﷺ ومل يدع وار ًثا إٓ مق ًلك ﻫق أطتؼف ...الحديث.
مرسال بدون ذكر ابـ طباس ،لؽـ تابع ابـ طققـة طىل
ً
فنن محاد بـ زيد رواه طـ طؿرو
وغقره :ولذا قال أبق حاتؿ :الؿحػقظ حديث ابـ طققـة ،ﻫذا مع كقن
ابـ جريج
وصؾف ُ
ُ
محاد مـ أﻫؾ العدالة والضبط ،ولؽـف رجح رواية مـ ﻫؿ أكثر طد ًدا مـف.
 -4وشروذ يف املنت.
مجالى :ما رواه أبق داود ( ،)9469والترمذي ( )241مـ حديث طبد القاحد بـ زياد
طـ إطؿش طـ أبل صالح طـ أبل ﻫريرة مرفقطًا« :إِ َذا َص َّؾى َأ َحدُ ُك ُم ا ْل َػ ْج َر َف ْؾ َق ْض َط ِ
ج ْع
َط ْن َي ِؿ ْقـ ِ ِه».
البقفؼل  :خالػ طبد القاحد العد ُد الؽثقر يف ﻫذا :فنن الـاس إكؿا رووه مِ ْـ
قال
ُّ
فعؾ الـبل ﷺ ٓ مِ ْـ ققلف ،واكػرد طبد القاحد بقـ ثؼات أصحاب إطؿش هبذا الؾػظ.اﻫ
حهي الػَّاذ:
وحؽؿ الحديث الشاذ أكف مردود ٓ يصؾح ْ
أن يؽقن شاﻫدً ا ،وٓ مشفق ًدا لف :ولذا قال
ابـ الصالح  يف طؾقم الحديث( ص )32يف معرض كالمف طىل الحديث الضعقػ
ضعػ ٓ يزول بـحق ذلؽ :لؼقة الضعػ وتؼاطد ﻫذا
الذي ٓ يزول ضعػف :ومـ ذلؽ
ٌ
فؿا بالؽذب،
الجابر طـ جبره ومؼاومتف ،وذلؽ كالضعػ الذي يـشل مـ كقن الراوي ُمت ً
أو كقن الحديث شا ًّذا.اﻫ
اكظر الـُّزﻫة( ص ،)98 ،97الـُّؽتٓ )93/4( بـ حجر ،والـُّؽت لؾزركشل
( ،)966/4وتدريب الراوي.)374/9( 
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...... ...... ...... ...... ......
او مـــا بِـــر ٍ ِ
ــــؿ
او ق ْس ُ
َ
إِ ْبـــدَ ُال َر ٍ َ

E

 ........والؿ ْؼ ُؾــقب قِسـ ِ
ـؿان َتــال
ُ ْ
َ َ
ِ
ٍ ِ
ـــؿ
َو َق ْؾــــُب إِ ْســــَاد ل َؿـــت ٍْـ ق ْسـ ُ

ي الجَّأٌ٘ َٔالِ ٔع ِػ ُسَُٔ :الِ َى ِكُمٕبُ
الِ ٔك ِط ُ

املكمىب هى :إططاء الحؽؿ بؿضاد َم ْـ ُأططل لف.

e

()1

ِ
هلل فِي ضِ ِّؾ ِه َي ْو َم ََل ضِ َّل
س ْب َع ٌة ُيظ ُّؾفُ ُم ا ُ
الرواة روى حديثَ « :
مجالى :أن بعض ُّ
إِ ََّل ضِ ُّؾه »...الحديث.
اها َح َّتى ََل َت ْع َؾ َم َي ِؿ ْق ُـ ُه َما
وقال يف آخرهَ « :و َر ُج ُل َت َصدَّ َق بِ َص َد َق ٍة َف َل ْخ َػ َ
ُت ْـ ِػ ُق ِش ََم ُل ُه» ،مع أن أصؾ الحديثَ « :ح َّتى ََل َت ْع َؾ َم ِش ََم ُله َما ُت ْـ ِػ ُق َي ِؿ ْق ُـ ُه».
إِ ْب َ
ـــر ٍاو .........
ـــد ُال َر ٍاو َمـــا بِ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9أو الشلء الذي ُجعؾ أطاله أسػؾف ،أو ُحقل طـ حالتف إُوىل ،وهرا يف المَّغة.
أوَّا يف االصطالح فاملكمىب هى :الحديث الذي ُأبدل يف سـده أو يف متـف لػظ بآخر
ٍ
ٍ
سفقا كان أو طؿدً ا.
بتؼديؿ أو
تلخقر وكحقهً ،
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ﻫذا قسؿ.

()1

والثَّانٌ :إبدال ٍ
سـد ٍ
لؿتـ ،وﻫذا قسؿ آخر.

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9أي :وﻫذا قسؿ مـ أقسام الؼؾبٕ :ن الؼؾب إما أن يؽقن يف السـد ،وإما ْ
أن يؽقن يف
الؿتـ ،وإما أن يؽقن فقفؿا مجق ًعا.
أمََّا ما ٍكٌن يف السَّهد ،وﻫق ما أشار إلقف الـاضؿ بؼقلف( :إِ ْبدَ ُال َر ٍاو َما بِ َر ٍاو قِ ْس ُم)
ْ
فؽلن يؽقن الحديث معرو ًفا برواية رجؾ معقـ ،ف ُقروى طـ غقره :صؾ ًبا لإلغراب ،وتـػق ًؼا
لسقق تؾؽ الرواية.
مجالى :ما رواه طؿرو بـ خالد الحراين طـ محاد الـصقبل طـ إطؿش طـ أبل صالح
ِ ِ
ِ
الس َالمِ »...الحديث.
طـ أبل ﻫريرة مرفقطً ا« :إِ َذا َلؼ ْق ُت ُم ُ
الؿ ْشرِك ْق َن في َصرِ ْي ٍق َف َال َت ْبدَ ُؤ ُهم بِ َّ
ففذا حديث مؼؾقب ،قؾبف محاد فجعؾف ِ
طـ إطؿش ،وإكؿا ﻫق معروف بـسفقؾ بـ أبل
صالح طـ أبقف ،ﻫؽذا أخرجف مسؾؿ مـ رواية شعبة والثقري وجرير بـ طبدالحؿقد
وطبدالعزيز الدراوردي ،ك ُّؾفؿ طـ سفقؾ.
قال أبق جعػر العؼقظ ُ ٓ" :يحػظ ﻫذا مِ ْـ حديث إطؿش ،إكؿا ﻫق مـ حديث
سفقؾ ابـ أبل صالح طـ أبقف :ولفذا كره أﻫؾ الحديث تت ُّب َع الغرائب :فنكف قؾؿا يصؾح
مـفا".
ًأمََّا ما ٍكٌن يف املنت ،فمجالى :ما ذكره ُ
شقخـا يف حديث السبعة الذيـ ُيظ ُّؾفؿ اهلل
يف ضؾف.
وأما ما يؽقن فقفؿا مجق ًعا فسقليت قري ًبا.
( )4ﻫذا الؼسؿ ﻫق الذي اجتؿع فقف قؾب اإلسـاد والؿتـ م ًعا.

=
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=

ًمجالى :ما وقع لإلمام البخاري طـدما قدم بغداد وسؿع بف أصحاب الحديث،
متـ ﻫذا اإلسـاد
فاجتؿعقا وطؿدوا إىل مائة حديث فؼؾبقا متقهنا وأساكقدﻫا ،وجعؾقا َ
ٍ
لؿتـ آخر ،ودفعقه إىل طشرة أكػس ،إىل كؾ رج ٍؾ طشرة،
إلسـاد آخر ،وإسـا َد ﻫذا الؿتـ
وأمروﻫؿ إذا حضروا الؿجؾس يؾؼقن ذلؽ طىل البخاري ،فللؼقه طؾقف ،فرد كؾ ٍ
متـ إىل
ٍ
إسـاد إىل متـف ،فلقر لف الـاس بالحػظ وأذطـقا لف بالعؾؿ.
إسـاده ،وكؾ
حهي الكمب:
الؼؾب إما ْ
أن يؽقن ل ِ َؿ ْـ ُيراد اختبار حػظف :ففذا جائز بشرط أٓ يستؿر طؾقف ،بؾ يـتفل
باكتفاء الحاجة.
وإما ْ
مثال :ففق مـ أقسام الؿقضقع.
أن يؽقن لإلغراب ً
معذورا ،ولؽـ إذا كثر ذلؽ مـف فنكف ُّ
وإما ْ
يخؾ بضبطف،
أن يؼع غؾ ًطا :فقؽقن فاطؾف
ً
فقجعؾف ضعق ًػا.
اكظر طؾقم الحديث )528/9( مع التؼققد ،شرح إلػقة لؾعراقل (ص،)484
الـُّؽت ،)344/4( الـُّزﻫة( ص.)947
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وال َػــــرد مــــا َققدْ َتــــف بِثِ َؼ ِ
ــــة
ُ
َ
ْ ُ َ

E

ــر َط َؾــك ِرواي ِ
أو َج ْؿــ ٍع ْأو َق ْص ٍ
ــة
َ

ح َٔالِ ٔع ِػ ُسَُٔ :الِ َف ِس ُد
ي الجَّالٔ ُ
الِ ٔك ِط ُ

e

الفسد :ما اكػرد بف ثؼة.
()1
حابل ِ
وقد سبؼ ْ
طـ الـبِل
أن مث ْؾـَا لؾػرد الؿطؾؼ  ،وﻫق :ما اكػرد بف الص ُّ

سبل ،فقؼال :مل يروه ثؼة طـ مالؽ إٓ قتقبة
ﷺ ،أما ﻫذا فالؿؼصقد بف الػرد الـ ُّ
ٍ
مثال.
سعقد ً
ابـ
وكذلؽ ْ
أن يؼال :ﻫذا حديث اكػرد بف أﻫؾ الشام ،أو أﻫؾ مصر ،أو ما
أشبف ذلؽ ،وﻫذا يسؿك فر ًدا كسب ًّقا.

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اكظر الؼسؿ العاشر ،وتعؾقؼل طىل الؼسؿ السابع طشر.
أيضا أكقاطً ا:
سبل فقتـقع ً
( )4قال الحافظ  يف الـُّؽت :)983-989/4( وأما الـ ُّ
تػرد شخص طـ شخص.
أحدهاُّ :
تػرد أﻫؾ بؾد طـ شخص.
ثانَواُّ :

=
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=

تػرد شخص طـ أﻫؾ بؾد.
ثالجواُّ :
رابعوا :تػرد أﻫؾ بؾد طـ أﻫؾ ٍ
بؾد ُأخرى.
ُّ
حديث طبد القاحد بـ أيؿـ طـ أبقف طـ جابر  يف قصة ُ
الؽدْ َية التل
طرضت لفؿ يقم الخـدق.
البخاري ( ،)2919وقد تػرد بف :طبد القاحد طـ أبقف ،وقد ُروي مـ حديث
أخرجف
ُّ
جابر .
حديث« :ال ُؼ َضا ُة َث َال َث ٌة» ،تػرد بف أﻫؾ مرو طـ طبد اهلل بـ بريدة طـ أبقف
 ،وقد مجعت صرقف يف ٍ
جزء.
وﻫق طؽس الذي قبؾف ،ففق قؾقؾ جدًّ ا ،وصقرتف :أن يتػرد شخص طـ
مجاطة بحديث تػردوا بف.
ما رواه أبق داود ( )336مـ حديث جابر  يف قصة الؿشجقج« :إكََّم
كَانَ َي ْؽ ِػ ْق ِه َأنْ َي َت َق َّؿ َم َو َي ْع ِص َب َط َؾى ُج ْر ِح ِه ِخ ْر َق ًة».
الســ :)991/9( ﻫذه ُسـ ٌة تػرد هبا
قال ابـ أبل داود  فقؿا حؽاه الدارقطـل يف ُّ 
أﻫؾ مؽة ومحؾفا طـفؿ ُ
أﻫؾ الجزيرة.اﻫ
حهي الفسد الٍِّطيب:
مـ ﻫذا ما يؼتضل
قال ابـ الصالح  يف طؾقم الحديث( ص :)89ولقس يف شلء ْ
الحؽؿ بضعػ الحديث إٓ أن ُيطؾؼ ٌ
قائؾ ققلف :تػرد بف أﻫؾ مؽة ،أو تػرد بف البصر ُّيقن
طـ الؿدكققـ ،أو كحق ذلؽ طىل ما مل يروه إٓ واحد مـ أﻫؾ مؽة ،أو واحد مـ البصريقـ
وكحقه ،ويضقػف إلقفؿ كؿا يضاف فعؾ القاحد مـ الؼبقؾة إلقفا مجازً ا ،...فقؽقن الحؽؿ
فقف طىل ما سبؼ يف الؼسؿ إول ،واهلل أطؾؿ.اﻫ

=
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ـظر إىل الؿتػردْ :
يعينْ :
يحتج
فنن كان قد َب َؾ َغ حد الضبط واإلتؼان فحديثف صحقح
ُّ
أن ُي َ
بف ما تػرد بفْ ،
حسـ،
وإن مل يبؾغ حد الضبط واإلتؼان لؽـف قريب مـ ﻫذا الحد فحديثف
ٌ
ْ
وإن كان بعقدً ا مـ ذلؽ فحديثف ضعقػ.
اكظر شرح ألػقة العراقل ،)99 ،98( الـُّؽت ،)979/4( و(ص ،)982تقضقح
إفؽار ،)8 ،7/4( مـفج الـؼد.)399( 
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ومـــا بِ ِعؾ ٍ
ٍ
ـــقض َأ ْو َخ َػـــا
ـــة ُغ ُؿ
َ َ

E

ـــؾ ِطـْـــدَ ُﻫ ُؿ َقـــدْ ُط ِ
ُم َعؾ ٌ
ــــر َفا

ي السَّابٔ ُع َٔالِ ٔع ِػ ُسَُٔ :الِ ُى َعَّم ُن
الِ ٔك ِط ُ

e

سبؼ لـا الؽالم طىل الؿعؾؾ ،وقؾـا :إن الؿعؾؾ ما فقف طؾة قادحة تؿـع
()1

معال بعؾة لقست
صحة الحديث  ،وﻫـاك طؾة غقر قادحة يؽقن السـد ًّ
قادحة ،فقؼال :ﻫذه طؾة لقست قادحة.

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9ذكر ذلؽ يف تعريػ الحديث الصحقح ،وﻫق الؼسؿ إول طـد الؽالم طىل ققل الـاضؿ:
َأو ُلفَ ــا الصـ ِ
ـو َمــا ات ََّصـ ْ
ـل
قح َو ْهـ َ
ـح ُ
َّ
َّ

ــــم ُي َشــــ َّذ َأ ْو ُي َع ْ
ــــل
ســــ َـا ُد ُه َو َل ْ
إِ ْ

خػل يؼدح يف صحة الحديث.
أثر ٌّ
فؼال :العؾة تـؼسؿ إىل قسؿقـ :طؾة قادحة ،وﻫلٌ :
الثاين :طؾة غقر قادحة.
( )4وبؿا أن العؾة قسؿان :قادحة وغقر قادحة ،فؽذلؽ العؾة الؼادحة تـؼسؿ إىل قسؿقـَ :فعؾة
تؽقن يف السـد ،وطؾة تؽقن يف الؿتـ ،ووققطفا يف اإلسـاد أكثر.
قال ابـ الصالح  يف طؾقم الحديث( ص" :)94 ،99ثؿ تؼع العؾة يف إسـاد
الحديث وﻫق إكثر ،وقد تؼع يف متـف ،ثؿ ما يؼع يف اإلسـاد قد يؼدح يف صحة اإلسـاد
والؿتـ مجق ًعا ،كؿا يف التعؾقؾ باإلرسال والققػ ،وقد يؼدح يف صحة اإلسـاد خاصة مـ

=
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غقر قدح يف صحة الؿتـ.

=

فىَ أوجمة وا ٔقعت العمَٓة يف إضٍادٓ وَ غري قدحٍ يف املنت:
ما رواه الثؼة يعىل بـ طبقد ،طـ سػقان الثقري ،طـ طؿرو بـ ديـار ،طـ ابـ طؿر ،طـ
ان بِا ْل ِ
الـبل ﷺ ،قال« :ال َب ِّق َع ِ
خ َق ِ
ار »...الحديث.
ففذا اإلسـاد مت ٌ
صؾ بـؼؾ العدل طـ العدل ،وﻫق معؾ ٌؾ غقر صحقح ،والؿتـ طىل كؾ
ٍ
حال صحقح ،والعؾة فقف :طـ طؿرو بـ ديـار ،إكؿا ﻫق طـ :طبد اهلل بـ ديـار ،طـ ابـ
طؿر ،ﻫؽذا رواه إئؿة مـ أصحاب سػقان طـف ،فقﻫؿ يعىل بـ طبقد وطَ دَ َل طـ طبد اهلل
ابـ ديـار إىل طؿرو بـ ديـار ،وكالمها ثؼة*.
ٔوجاه العمَّة يف املنت:
ما اكػرد مسؾؿ بنخراجف يف حديث أكس مـ الؾػظ الؿصرح بـػل قراءة :بسؿ اهلل الرمحـ
ققم رواية الؾػظ الؿذكقر لؿا رأوا إكثريـ إكؿا قالقا فقف" :فؽاكقا
الرحقؿ ،فعؾؾ ٌ
ِ
ِ
تعر ٍ
ض لذكر البسؿؾة ،وﻫق
يستػتحقن الؼراءة بـ﴿ا ْل َح ْؿدُ هلل َرب ا ْل َعا َلؿ ْق َـ﴾" مـ غقر ُّ

ومسؾؿ طىل إخراجف يف الصحقح ،ورأوا أن مـ رواه بالؾػظ =
البخاري
الذي اتػؼ طؾقف
ُّ
ٌ
*

وسبب آشتباه طىل َي ْعىل اتػاقفؿا يف اسؿ إب ويف غقر واحد مـ الشققخ وتؼارهبؿا يف القفاة،
ولؽ ْـ طؿرو أشفرمها مع اشتراكفؿا يف الثؼة .فتح الؿغقث.)55/4( 
قمت :وطؿرو بـ ديـار وطبد اهلل بـ ديـار لقسا أخقيـ ،وقد َو ِﻫ َؿ الـقوي يف ذلؽ فؼال يف
اإلرشاد( ص ،... :)914والعؾة يف ققلف (طؿرو بـ ديـار) ،وإكؿا ﻫق أخقه طبد اهلل ابـ
ديـار...اﻫ
وكذا قال الطقبل يف الخالصة( ص ،)79وﻫق وﻫؿ مـفؿا ،وتـظر ترمجتفؿا مـ هتذيب
الؽؿال ل ُقعرف ذلؽ.

=
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الؿذكقر رواه بالؿعـك الذي وقع لفَ ،ف َػ ِف َؿ مـ ققلف" :كاكقا يستػتحقن بالحؿد" أكفؿ
ِ
السقرة التل كاكقا يػتتحقن
كاكقا ٓ ُي َب ْسؿؾقن .فرواه طىل ما ففؿ :فلخطلٕ :ن معـاه :أن ُّ
تعرض لذكر البسؿؾة.اﻫ
الس َقر ﻫل الػاتحة ولقس فقف ُّ
هبا ُّ
ٔوجاه العمَّة غري الكادحة:
قال الحافظ  ابـ حجر يف الـُّؽت" :)441/4( فؿثال ما وقعت العؾة يف اإلسـاد
ٍ
حديث مدل ٍ
س بالعـعـة :فنن ذلؽ طؾة تقجب التققػ
مثال مـ
ومل تؼدح مطؾ ًؼا :ما يقجد ً
ٍ
صريؼ ُأخرى قد صرح فقفا بالسؿاع تبقـ أن العؾة غقر قادحة،
طـ قبقلف ،فنذا ُو ِجدَ مِ ْـ
وكذا إذا اخ ُتؾِػ يف اإلسـاد طىل بعض رواتف :فنن ضاﻫر ذلؽ يقجب التققػ طـفْ :
فنن
ػ اإلسـاد تبقـ أن تؾؽ
أمؽـ الجؿع بقـفؿا طىل صريؼ أﻫؾ الحديث بالؼرائـ التل َت ُح ُّ
العؾة غقر قادحة".اﻫ
مسألة :كقػ ُتعرف العؾة الؼادحة؟
اجلٌابُ :تعرف العؾة الؼادحة ُبل ٍ
مقر مـفا:
ُ
طظ بـ الؿديـل" :الباب إذا مل تجؿع صرقف مل
َ -9ج ْؿع صرق الحديث :ولذلؽ قال ُّ
يتبقـ خطمه".
الرواة مع آطتبار بؿؽاكتفؿ يف الحػظ ،ومـزلتفؿ يف
 -4التدققؼ فقفا لؿعرفة اختالف ُّ
اإلتؼان والضبط.
 -3آستعاكة طىل ذلؽ بنطؿال الؼرائـ.
قال الخطقب  يف الجامع" :)36/4( والسبقؾ إىل معرفة طؾة الحديث ْ
أن ُيجؿع
صرقف ،ويـظر يف اختالف رواتف ،و ُيعتبر بؿؽاكتفؿ مـ الحػظ ومـزلتفؿ يف اإلتؼان
والضبط".اﻫ

=
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قمت :وﻫذا العؾؿ مِ ْـ أجؾ العؾقم وأصعبفا وأدقفا :ولذا مل يتؽؾؿ فقف إٓ قؾة مـ
العؾؿاء.
قال الحافظ  يف الـُّزﻫة( ص" :)943ﻫق أغؿض أكقاع الحديث وأد ُّقفا ،وٓ يؼقم
ً
الرواة ،و َم َؾ َؽ ًة ققي ًة
ففؿا ثاق ًبا ،وحػ ًظا واس ًعا،
ومعرفة بؿراتب ُّ
بف إٓ مـ رزقف اهلل ً
بإساكقد والؿتقن :ولذا مل يتؽؾؿ فقف إٓ الؼؾقؾ مـ أﻫؾ الشلن كعظ بـ الؿديـل ،وأمحد
ابـ حـبؾ ،والبخاري ،ويعؼقب بـ شقبة ،وأبل حاتؿ ،وأبل زرطة الرازيقـ،
والدارقطـل".اﻫ
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اخـــتِالَ ِ
َو ُذو ْ
ف َســــ ٍَد ْأو َمـــت ِْـ

رب ِطـْـــدَ ُأ َﻫ ْقـــ ِؾ ال َػــــ
ُم ْضـــ َط ٌ

ب
ط ِس ُ
ضَ
ظ َٔالِ ٔع ِػ ُسَُٔ :الِ ُى ِ
ي الِ َخاؤ ُ
 Eالِ ٔك ِط ُ

e

()1

مضطربا  ،وكذلؽ
إذا كان السـد فقف اختالف كثقر ففذا يعتبر
ً
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ٍ
أوجف مختؾػ متساوية يف الؼقة ،بحقث ٓ يستطاع الجؿع بقـفا ،وٓ
( )9وﻫق ما ُروي طىل
مضطربا إٓ بشرصقـ:
الترجقح ،وطىل ﻫذا ٓ يسؿك الحديث
ً
ُ
شقخـا إىل ذلؽ بؼقلف( :اختالف كثقر)
اختالف روايات الحديث كؿا أشار
بحقث ٓ يستطاع الجؿع بقـفا وٓ الترجقح.
تساوي الروايات يف الؼقة بحقث ٓ يؿؽـ ترجقح رواية طىل إخرى ،وقد أشار
تتساو
إىل ذلؽ بؼقلف( :وٓ مرجح) ،وﻫذا ٓ يؽقن طـد تساوي الروايات ،أما إذا مل
َ
ٍ
حقـئذ.
ورجحت إحدامها طىل إخرى فال اضطراب
َ
مضطربا إذا
ولذلؽ قال ابـ الصالح  يف طؾقم الحديث( ص" :)92وإكؿا كسؿقف
ً
تساوت الروايتان ،أما إذا ترجحت إحدامها بحقث ٓ تؼاومفا إخرىْ ،
بلن يؽقن راويفا
أحػظ أو أكثر ُص ً
حبة لؾؿروي طـف ،أو غقر ذلؽ مـ وجقه الترجقحات الؿعتؿدة،
ٍ
حقـئذ وصػ الؿضطرب وٓ لف حؽؿف".اﻫ
فالحؽؿ لؾراجحة ،وٓ يطؾؼ طؾقف
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آختالف يف الؿتـ ،فقؼال :ﻫذا حديث مضطرب سـدً ا ومتـًا.
()1

وما كان مضطرب السـد وٓ مرجح  ،أو مضطرب الؿتـ وٓ مرجح:
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( )9إلحدى الروايات طىل إخرى كؿا تؼدم.
وقد أشار ُ
شقخـا إىل أقسام آضطراب بؼقلف( :ﻫذا حديث مضطرب سـدً ا ومتـًا ،وما
كان مضطرب السـد وٓ مرجح ،أو مضطرب الؿتـ وٓ مرجح).
ُ
شقخـا الؼسؿ
فوذي ثالثة أقسام :اضطراب السـد أو الؿتـ ،ذكرمها الـاضؿ ،وزاد
الثالث :وﻫق اجتؿاع إمريـ ،وكقضح ذلؽ بإمثؾة ي
لؽؾ مـفا:

حديث طبد اهلل بـ طؽقؿ أن رسقل اهلل ﷺ كتب إىل ُجفقـة قبؾ مقتف بشفرَّ « :أَل َت ْـ َت ِػ ُعوا
اب َو ََل َط َص ٍ
ِم َن ا ْل َؿ ْق َت ِة بِنِ َه ٍ
ب» .
قال الترمذي " :ترك أمحد بـ حـبؾ ﻫذا الحديث لؿا اضطربقا يف إسـاده :حقث
روى بعضفؿ فؼال :طـ طبد اهلل بـ طؽقؿ طـ أشقاخ لف مـ ُجفقـة".
وقال الحافظ  يف التؾخقص الحبقر" :)28/9( آضطراب يف سـده :فنكف تارة
قال :طـ كتاب الـبل ﷺ .وتارة :طـ مشقخة مـ ُجفقـة .وتارة طؿـ قرأ الؽتاب
وآضطراب يف الؿتـ ،فرواه إكثر مـ غقر تؼققد ،ومـفؿ مـ رواه بؼقد شفر أو شفريـ،
أو أربعقـ يق ًما أو ثالثة أيام.اﻫ
حديث أبل بؽر  أكف قال :يا رسقل اهلل ،أراك شبت .قالَ « :ش َّقبتـي ُهود َو َأ َخوا ُتفَ ا».
رو إٓ مـ صريؼ أبل إسحاق ،وقد اخ ُتؾِػ
قال الدارقطـل  :ﻫذا مضطرب :فنكف مل ُي َ
ً
مقصقٓ ،ومـفؿ
مرسال ،ومـفؿ مـ رواه
ً
طؾقف فقف طىل كحق طشرة أوجف :فؿـفؿ مـ رواه
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مـ جعؾف مـ مسـد أبل بؽر ،ومـفؿ مـ جعؾف مـ مسـد سعد ،ومـفؿ مـ جعؾف مـ مسـد
طائشة ،وغقر ذلؽ ،ورواتف ثؼات ٓ يؿؽـ ترجقح بعضفؿ طىل بعض ،والجؿع متعذر.

ما رواه الترمذي طـ شريؽ طـ أبل محزة طـ الشعبل طـ فاصؿة بـت ققس ،
ِ
قالتُ :سئؾ رسقل اهلل ﷺ ِ
الَم ِل َل َح ًّؼا ِس َوى الزَّ َك ِاة».
طـ الزكاة فؼال« :إِ َّن في َ
ِ
الَم ِل َح ٌّق ِس َوى الزَّ َك ِاة».
ورواه ابـ ماجف مـ ﻫذا القجف بؾػظَ « :ل ْق َس في َ
اضطراب ٓ يحتؿؾ التلويؾ".
العراقل  يف شرح إلػق ِة( ص" :)999ففذا
قال
ٌ
ُّ
حهي املضطسب:
مقجب لضعػ الحديث :إلشعاره بلكف مل يضبط.
آضطراب
ٌ
اكظر طؾقم الحديث )542/9( مع التؼققد ،الـُّؽت ،)424/4( الـُّزﻫة
(ص.)947
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ات فِل الح ِد ِ
ـت
الؿدْ َر َج ُ
يث َما َأ َت ْ
َ
َو ُ

E

ِ
مِ ْـ َب ْع ِ
الـر َو ِاة ات َصـ َؾ ْت
ض أل َػاظ ُّ

ع َٔالِ ٔع ِػ ُسَُٔ :الِ ُى ِد َز ُج
ي الطَّادٔ ُ
الِ ٔك ِط ُ

e

املدزج هى :ما ُأ ْل ِ
ح َؼ بالحديث مـ غقر كال ِم الـبل ﷺ ،وﻫق تار ًة يؽقن يف
أولِف.

()1

اب ِم َن الـ ِ
الو ُضو َءَ ،و ْي ٌل لِ ْْلَ ْط َؼ ِ
سبِ ُغوا
سبِ ُغوا ُ
َّار» ،فؽؾؿةَ « :أ ْ
مجالىَ « :أ ْ
الو ُضو َء» مدرجة يف أول الحديث.
ُ

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كادر جدًّ ا .الـُّؽت.)476/4( 
( )9وﻫق ٌ
( )4فؼد رواه الخطقب مـ صريؼ أبل َق َطـَ ،
وش َب َابة ،يف روايتفؿا طـ شعبة ،طـ محؿد بـ زياد
الو ُضو َءَ ،و ْي ٌل لِ ْْل َ ْط َؼ ِ
اب ِم َن الـ َِّار».
سبِ ُغوا ُ
طـ أبل ﻫريرة قال :قال رسقل اهلل ﷺَ « :أ ْ

الو ُضو َء» مدرج مـ ققل أبل ﻫريرة ،كؿا ُبقـ مـ رواية البخاري يف
سبِ ُغوا ُ
فؼقلفَ « :أ ْ
صحقحف طـ آدم طـ شعبة طـ محؿد بـ زياد طـ أبل ﻫريرة  ،قال :أسبغقا
القضقء :فنن أبا الؼاسؿ ﷺ قالَ « :و ْي ٌل لِ ْْلَ ْط َؼ ِ
اب ِم َن الـ َِّار».
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وﻫـاك إدراج يف وسط الؿتـ  ،ويف آخره.

()2
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قال الخطقب َ :و ِﻫ َؿ أبق قطـ طؿرو بـ الفقثؿ وشبابة بـ سقار يف روايتفا ﻫذا

الحديث طـ شعبة طىل ما سؼـاه :وذلؽ أن ققلف« :أسبغقا القضقء» كالم أبل ﻫريرة*،
وققلفَ « :و ْي ٌل لِ ْْل َ ْط َؼ ِ
اب ِم َن الـ َِّار» كالم الـبل ﷺ.اﻫ

( )9وﻫق قؾقؾ .الـُّؽت.)476/4( 
مجالى :ما رواه الدارقطـل  يف ســف مـ رواية طبد الحؿقد بـ جعػر طـ ﻫشام بـ
طروة طـ أبقف طـ بسرة بـت صػقان مرفقطً اَ « :م ْن َم َّس َذ َك َر ُه َأ ْو ُأ ْك َث َق ِقه َأ ْو َر ْف َغ ْق ِه َف ْؾ َق َت َو َّضل».
قال الدارقطـل  :كذا رواه طبد الحؿقد طـ ﻫشامَ ،و َو ِﻫ َؿ يف ذكر إكثققـ ،والرفغ*،
فجعؾفؿا مِ َـ الؿرفقع ،والؿحػقظ أن ذلؽ مِ ْـ ققل طروة ،وكذلؽ رواه الثؼات طـ ﻫشام،
مـفؿ :أيقب السختقاين ،ومحاد بـ زيد وغقرمها ،ثؿ رواه مـ صريؼ أيقب بؾػظَ « :م ْن َم َّس
َذ َك َر ُه َف ْؾ َق َت َو َّضل» ،قال :وكان طروة يؼقل« :إذا َم َّس َر ْف َغقه َأو ُأ ْك َث َق ْق ِه َأو َذ َك َر ُه َف ْؾ َق َت َو َّضل».
( )4وﻫق إكثر .الـُّؽت.)476/4( 
مجالى :ما رواه أبق داود مـ صريؼ زﻫقر بـ معاوية طـ الحسـ بـ الحر طـ الؼاسؿ بـ
شفد ،ويف آخره« :إذا قؾت ﻫذا وقضقت
مخقؿرة طـ طؾؼؿة طـ ابـ مسعقد حديث الت ُّ
إن شئت أن تؼقم فؼؿْ ،
ﻫذا فؼد قضقت صالتؽْ ،
وإن شئت أن تؼعد فاقعد» ،ففذه الجؿؾة
وصؾفا زﻫقر بالحديث الؿرفقع ،وﻫل مدرجة مـ كالم ابـ مسعقد كؿا كص طؾقف
الحػاظ طىل أكفا مدرجة.
الحاكؿ ،والبقفؼل ،والخطقب ،وكؼؾ الـقوي يف الخالصة اتػاق ُ
* الرفغ :أصؾ الػخذ ،وققؾ :أصؾ الػخذ وسائر الؿغابـ ،وكؾ مقضع اجتؿع فقف القسخ .والؿراد

ﻫـا ﻫق إول.
* قال الحافظ  :طىل أن ققلف« :أسبغقا القضقء» قد ثبت مـ كالم الـبل ﷺ مـ حديث
طبداهلل بـ طؿرو يف الصحقح .الـؽت.)487/4( 
=
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والدَّلًن عمى إدزاجها :أن حسقـًا الجعػل ،وابـ طجالن وغقرمها رووا الحديث طـ
الحسـ بـ الحر بدون ذكرﻫا ،وكذلؽ ُّ
كؾ مـ روى التشفد طـ طؾؼؿة أو غقره طـ ابـ
وﻫ َؿا ثِؼتان َر َو َيا الحديث
مسعقد ،وأن شبابة بـ سقار ،وطبد الرمحـ بـ ثابت بـ ثقبان ُ
وفصالﻫا مـف ،وبقـا أهنا مـ كالم ابـ
طـ الحسـ بـ الحرَ ،و َر َويا فقف ﻫذه الجؿؾة َ
الرواة طىل حذففا مـ الؿرفقع يميدان أكفا
مسعقد ،ففذا التػصقؾ والبقان مع اتػاق سائر ُّ
زﻫقرا َو ِﻫ َؿ يف روايتف.
مدرجة وأن ً
اكظر الػصؾ لؾقصؾ الؿدرج يف الـؼؾ لؾخطقب ( ،)958/9الـُّؽت،)492/4( 
الباطثٕ )36/9( محد شاكر.
ففذه ثالثة أقسام ك ُّؾفا يف الؿتـ ،وﻫـاك إدراج يف السـد مل يذكره ُ
شقخـا اتباطً ا لؾـاضؿ:
فنكف مل يذكره ،وإكؿا ذكر مدرج الؿتـ ،وإلقؽ أقسام مدرج اإلسـاد باختصار:
قال الحافظ  يف الـزﻫة( ص :)942مدرج اإلسـاد وﻫق أقسام:
الحديث بلساكقد مختؾػة ،فقرويف طـفؿ ٍ
َ
ٌ
ْ
راو فقجؿع الؽؾ طىل
مجاطة
أن يروي
ٍ
واحد مـ تؾؽ إساكقد وٓ يبقـ آختالف.
إسـاد
راو إٓ صر ًفا مـف :فنكف طـده بنسـاد آخر فقرويف ٍ
أن يؽقن الؿتـ طـد ٍ
ْ
راو طـف تا ًّما
باإلسـاد إول ،ومـفْ :
أن يسؿع الحديث مـ شقخف إٓ صر ًفا مـف فقسؿعف طـ شقخف
بقاسطة ،فقرويف ٍ
راو طـف تا ًّما بحذف القاسطة.
أن يؽقن طـد الراوي متـان مختؾػان بنسـاديـ مختؾػقـ فقرويفؿا ٍ
ْ
راو طـف
مؼتصرا طىل أحد اإلسـاديـ ،أو يروي أحد الحديثقـ بنسـاده الخاص بف ،لؽـ يزيد فقف
ً
مـ الؿتـ أخر ما لقس يف الؿتـ إول.
ْ
فقظـ
أن يسقق الراوي اإلسـاد ف َق ْع ِرض لف طارض فقؼقل كال ًما مِ ْـ قِ َبؾ كػسف،
ُّ
=
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بعض َم ْـ سؿعف أن ذلؽ الؽالم ﻫق متـ ذلؽ اإلسـاد فقرويف طـف كذلؽ ،ﻫذه أقسام
مدرج اإلسـاد.اﻫ
قمت :وأما إمثؾة فؾؿ أذكرﻫا :خشقة اإلصالة ،و َم ْـ أراد ذلؽ فؾقرجع إىل شرحل
لؾبقؼقكقة الؿسؿك الدُّ َرر البقضاكقة طىل الؿـظقمة البقؼقكقة( ص ،)79 ،78وكتابل
التقشقح الحثقث طىل مذكرة طؾؿ مصطؾح الحديث( ص.)72

حهي اإلدزاج:
خطل مـ غقر ٍ
ً
اإلدراج إما ْ
طؿد ،فال حرج طىل الؿخطئ ،إٓ
أن يؽقن وقع مـ الراوي
ٍ
جرحا يف ضبطف وإتؼاكف ،وإما ْ
لشلء مـ معـك
تػسقرا
أن يؼع
أكف إذا كثر خطمه يؽقن
ً
ً
أن يؼع طـ ٍ
أن يـص الراوي طىل بقاكف ،وإما ْ
وإو َلك ْ
طؿد
الحديث فػقف بعض التسامح،
ْ
فنكف حرام ك ُّؾف طىل اختالف أكقاطف باتػاق أﻫؾ الحديث والػؼف وإصقل وغقرﻫؿ :ل ِ َؿا
يتضؿـ مِ َـ التؾبقس والتدلقس ،ومِ ْـ طزو الؼقل إىل غقر قائؾف.
قال ابـ السؿعاين  :مـ تعؿد اإلدراج ففق ساقط العدالة ،ومِؿـ يحرف الؽؾؿ طـ
مقاضعف ،وﻫق مؾحؼ بالؽذابقـ.
اكظر الباطث ،)36/9( تدريب الراوي.)929/4( 
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يـ َط ــ ِ
ـؾ َقـ ِ
ـر ٍ
َو َمــا َر َوى ُكـ ُّ
أخ ـ ْف
ْ

E

مـــدَ بج َفا ْط ِر ْفـــف ح ًّؼـــا وا ْكت ِ
َخـــ ْف
َ
ُ َ
ٌ
ُ

ي الطَّابٔ ُع َٔالِ ٔع ِػ ُسَُٔ :الِ ُى َد َّبجُ
الِ ٔك ِط ُ

كؾ ٍ
أن يروي ُّ
املدبَّج هىْ :
قريـ طـ قريـف.

e

()1

ْ
وطظ بـ الؿديـل طـ
كلن يروي أمحد بـ حـبؾ طـ طظ بـ الؿديـل،
ُّ
أمحد بـ حـبؾ ،ففذا ﻫق الؿدبج.

()2
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( )9الؿتؼارب معف يف السـ واإلسـاد ،وربؿا اكتػك بعضفؿ بالتؼارب يف اإلسـاد ْ
وإن مل يقجد
التؼارب يف السـ .تدريب الراوي.)929/4( 
ٍ
( )4أما إذا اكػرد أحدُ الؼريـقـ ِ
حقـئذ مدب ًجا ،وإكؿا ﻫق مِ َـ الـقع الذي
طـ أخر ،فال يؽقن
يؼال لف :رواية إقران .وطىل ﻫذا يؽقن الؿدبج أخص مِ َـ إقرانُّ ،
فؽؾ مدبجٍ أقران وٓ
طؽس .اكظر الـزﻫة( ص.)961
رتبة :ففق رواية إكابر ِ
ويخرج بـ(الؼريـ) :ما إذا روى طؿـ ﻫق دوكف ِسـًّا أو ً
طـ
إصاغر ،كرواية أباء ِ
ً
مالؽا يف مرتبة
طـ إبـاء ،ورواية الزُّ ﻫري طـ مالؽ :فنن
التالمذة أخذيـ ِ
طـ الزُّ ﻫري .الؼالئد العـبرية( ص )96لؾزُّ بقدي.

=
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مسألة :ما ﻫل فائدة رواية إقران؟
اجلٌاب :فائدتف :أٓ يتقﻫؿ الـاضر يف الحديث مـ ﻫذا الـقع أن ِذكر ِ
أحد الؼريـقـ
َ
الرواة.
الؿتؼاركقـ قد وقع يف السـد خطل مـ أحد ُّ
ًمهوا :أٓ يػفؿ أن (طـ) التل ُتذكر أحقاكًا بقـ الراوي والؿروي طـف قد ُذكِ َرت خطل،
تدل طىل أكفؿا اشتركا يف كقن ي
وأن صقاهبا واو العطػ التل ُّ
كؾ مـفؿا قد حدث َم ْـ ُذكِر
يف اإلسـاد قبؾفؿا.

94

ِ
ِ
الؿ ْػت ِ
َــر ْق
قؿــا َذك َْركَــا ُ
َوضــدُّ ُه ف َ

ـــؼ َل ْػ ًظـــا َ
ـــؼ
وخ ًّطـــا ُمت ِػ ْ
ُمت ِػ ٌ

 Eالِ ٔك ِط ُي الجَّاؤ َُ َٔالِ ٔع ِػ ُسَُٔ :الِ ُى َّت ٔف ُل َٔالِ ُى ِف َت ِس ُم e
()1

الرواة ،أو
ما اتػؼ لػ ًظا وخ ًّطا ففق الؿتػؼ  ،قد يؽقن آتػاق يف أسؿاء ُّ
أسؿائفؿ وأسؿاء آبائفؿ ،أو يف أسؿائفؿ وأسؿاء أباء دون الـسبة.
()2

مجالى :الخؾقؾ بـ أمحد ستة  ،وأكقاطف سبعة.

()3
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( )9قال الحافظ  يف الـزﻫة( ص" :)975ثؿ الرواة ِ
إن اتػؼت أسؿاؤﻫؿ وأسؿاء آبائفؿ
ُّ
فصاطدً ا واختؾػت أشخاصفؿ ففق الؿتػؼ والؿػترق".اﻫ
( )4مؿ ِـ اتػؼت أسؿاؤﻫؿ وأسؿاء آبائفؿ.
شقخ سقبقيف.
أبق بشر الؿزين.
أصبفاين.
أبق سعقد السجزي الؼاضل الحـػل.
أبق سعقد ال ُبستل الشافعل ،روى طـف أبق العباس العذري.
( )3تؼدم الـقع إول مـفا.

=
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الجاٌَ٘ :م ِـ اتػؼت أسؿاؤﻫؿ وأسؿاء آبائفؿ وأجدادﻫؿ ،كلمحد بـ جعػر بـ محدان
ٍ
وطصر واحد.
أربعة ،ك ُّؾفؿ يروون طؿـ يسؿك طبد اهلل ،ويف
الؼطقعل أبق بؽر.
الس َؼطل أبق بؽر.
ديـقري.
صرسقسل.
الجَّالح :ما اتػؼ يف الؽـقة والـسبة ،كلبل طؿران الجقين اثـان:
طبد الؿؾؽ التابعل.
مقسك بـ سفؾ البصري.
وأبق بؽر بـ طقاش ثالثة:
الؼارئ.
ِ
الحؿصل.
الباجدائل.
السؾؿل َ
ُّ
السَّابع :طؽسف كصالح بـ أبل صالح ،أربعة:
مقىل التقأمة.
الذي أبقه أبق صالح السؿان.
السدوسل.
مقىل طؿرو بـ حريث.
ِ ََ
اخلاوظَ :مـ اتػؼت أسؿاؤﻫؿ وأسؿاء آبائفؿ وأكساهبؿ ،كؿحؿد بـ طبد اهلل=
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ٔفائدتْ :أٓ يظـ آثـان واحدً ا.

()1



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

إكصاري الؼاضل الؿشفقر طـف البخاري.
أبق سؾؿة ،ضعقػ.
الطَّادع :يف آسؿ أو الؽـقة ،كحؿاد ،وطبد اهلل ،وشبفف.
قال سؾؿة بـ سؾقؿان  :إذا ققؾ بؿؽة :طبد اهلل .ففق ابـ الزُّ بقر ،أو بالؿديـة فابـ
طؿر ،وبالؽقفة فابـ مسعقد ،وبالبصرة ابـ طباس ،وبخراسان ابـ الؿبارك ،وقال
الؿصري فابـ طؿرو ،والؿؽ ُّل فابـ طباس.
الخؾقظ :إذا قالف
ُّ
ُّ
الطَّابع :يف الـسبة ،كأمظ.
قال السؿعاين  :أكثر طؾؿاء َص ْب ِر ْستَان مـ آ ُم ْؾ َفاُ ،
وش ِفر بالـسبة إىل آمؾ جقحقن -
ُ
طظ الغساين ثؿ الؼاضل طقاض
اسؿ مقضع -طبد اهلل بـ محاد شقخ البخاري ،وخطئ أبق ي
يف ققلفؿا :إكف مـسقب إىل آمؾ ص ْبرستان.
تدريب الراوي.)987-989/4( 
ِ
( )9قال الحافظ  يف الـزﻫة( ص" :)976وفائدة معرفتف :خشقة ْ
خصان
أن يظـ الش
شخصا واحدً ا".اﻫ
ً
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الخـــط َف َؼ ْ
ـــؼ َ
ـــط
ـــػ ُمت ِػ ُ
ُم ْم َتؾِ ٌ

ـاخ َش ال َغ َؾـ ْ
ـػ َفـ ْ
ـط
َو ِضــدُّ ُه ُم ْختَؾِـ ٌ

ف َٔالِ ُى ِخ َتٔم ُ
ي التَّاضٔ ُع َٔالِ ٔع ِػ ُسَُٔ :الِ ُى ِؤ َتٔم ُ
 Eالِ ٔك ِط ُ
ف e

()1

إذا اتػؼت إسؿاء يف الخط واختؾػت يف الـُّطؼ  ،ففق :الؿمتؾػ
والؿختؾػ ،وﻫق كقطان:
ما ٓ ضابط لف ُيرجع إلقف ،وﻫق إكثر.
ٌ
ضابط ُيرجع إلقف.
ما لف

()2

()3
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( )9سقاء كان مرجع آختالف الـؼط أ ِم الشؽؾ .الـزﻫة( ص.)976
ِ
(ِ ٍ ُ )4
مثال -وذلؽ إكؿا يعرف بالـؼؾ والحػظ .فتح
وجقان ً -
وحبان َ
كل َس ْقد َو َأسقد ،وحبان َ
الؿغقث.)446/2( 
( )3لؼؾتف ،وﻫذا الؼسؿ يراد فقف التعؿقؿ ْ
مثال يؼال :سالم
بلن يؼال :لقس لفؿ كذا إٓ كذاً ،
مشد ٌد ك ُّؾف إٓ مخسة وﻫؿ:
 -9والد طبد اهلل بـ سالم.
 -4محؿد بـ سالم.
 -3وسالم بـ محؿد بـ كاﻫض.

=
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وفائدته :إمـ مِ َـ التحريػ والتصحقػ.

()1
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 -2وسالم جدُّ محؿد بـ طبد القﻫاب بـ سالم.
 -5وسالم بـ أبل الحؼقؼ.
اكظر فتح الؿغقث.)447 ،446/2( 
أو التخصقص بـالصحقحقـْ 
كلن يؼال :بشار بالشقـ الؿـؼقصة والد بـدار محؿد بـ
طظ
بشار وسائر مـ يف الؽتابقـ َي َسار بالقاء الؿثـاة يف أولف والسقـ الؿفؿؾة ،ذكر ذلؽ أبق ي
الغساين يف كتابف طؾقم الحديث )9494/4( مع التؼققد.
( )9فتح الؿغقث ،)444/2( الـُّزﻫة( ص.)977 ،976

97

والؿـْ َؽـــر ال َػـــرد بِـ ِ
ــف َر ٍ
او َغـــدَ ا
ْ ُ
ُ
َ ُ

E

ٓ َي ْح ِؿ ُ
َت ْع ِدي ُؾــــ ُف َ
ــــر َدا
ــــؾ الت َػ ُّ

ي الجَّالثَُُٕ :الِ ُى ٍِ َه ُس
الِ ٔك ِط ُ

املنكس :ما اكػرد بف ٍ
تػرده.
راو ٓ ُي ْحت ََؿؾ ُّ

e

()1
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( )9ك ََؿ ْـ َف ُحش غؾطف ،أو كثرت غػؾتف ،أو ضفر فسؼف .الـزﻫة( ص ،)943وﻫذا ما أراده
ُ
وشقخـا.
الـاضؿ
مجالى :ما رواه الـسائل ،وابـ ماجف مـ رواية أبل زكقر يحقك بـ محؿد بـ ققس طـ
ابن آ َد َم إِ َذا َأ َك َؾ ُه
ﻫشام بـ طروة طـ أبقف طـ طائشة مرفقطًاُ « :ك ُؾوا ا ْل َب َؾ َح بِال َّت ْؿرِ؛ َف َّ
نن َ
َغ ِض َب َّ
الشقطان »...الحديث.
قال الـسائل  :ﻫذا حديث مـؽر :تػرد بف أبق زكقر وﻫق شقخ صالح ،أخرج لف مسؾؿ
تػرده.اﻫ
يف الؿتابعات ،غقر أكف مل يبؾغ مـ ُي ْحتَؿؾ ُّ
قمت :وﻫذا التعريػ لؾؿـؽر وﻫق :ما اكػرد بف ٍ
تػرده .قال الحافظ  يف
راو ٓ يحتؿؾ ُّ
الـُّؽت" :)953/4( ﻫق الذي يقجد يف إصالق كثقر مـ أﻫؾ الحديث".
قالْ :
وإن خقلػ -يعـل :الراوي -يف ذلؽ ففق الؼسؿ الثاين ،وﻫق الؿعتؿد طىل رأي
إكثريـ.
قمت :وطىل ﻫذا فالؿـؽر قسؿان:
ِ
تػرده ،وتؼدم الؿثال لف.
الػرد الذي لقس يف راويف م َـ الثؼة واإلتؼان ما ُيحتَؿؾ معف ُّ

=
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ما رواه الراوي الضعقػ مخال ًػا لؿـ ﻫق أرجح مـف.
وإىل ﻫذا أشار السققصل يف ألػقتف بؼقلف:
َوا ْل ُؿ ْـ َؽ ُر ا َّل ِذي َر َوى َغ ْق ُر ال ِّث َؼه

ُمَ ً
الػـا فِي ُك ْخبـ ٍة َقـدْ َح َّؼ َؼــه

مجالى :ما رواه ابـ أبل حاتؿ مـ صريؼُ :ح َبق ِ
ب بـ َحبقب الزيات طـ أبل إسحاق طـ
الص َال َةَ ،وآتَى الزَّ َكا َةَ ،و َح َّج
ال َعقزار بـ حريث طـ ابـ طباس طـ الـبل ﷺ قالَ « :م ْن َأ َق َام َّ
الض ْق َ
ف َد َخ َل ا ْل َجـ ََّة».
َو َص َام َو َق َرى َّ
قال أبق حاتؿ :ﻫق مـؽرٕ :ن غقره مـ الثؼات رواه طـ أبل إسحاق مققق ًفا وﻫق
الؿعروف.الـزﻫة( ص.)99 ،98
تهبَى :وقع يف طباراهتؿ( :أكؽر ما رواه فالن كذا)ْ ،
وإن مل يؽـ ذلؽ الحديث ضعق ًػا.
قال ابـ طدي يف الؽامؾ" :)427/4( وأكؽر ما روى -يعـل بريد بـ طبد اهلل« :-إِ َذا
هلل بِ ُل َّم ٍة َخ ْق ًرا َق َب َض َكبِ َّقفَ ا َق ْب َؾفَ ا»* قال :وﻫذا صريؼ حسـ ،رواتف ثؼات ،وقد أدخؾف
َأ َرا َد ا ُ
بلسا".اﻫ
ققم يف صحاحفؿ ،وأرجق أٓ يؽقن بـِ ُبريد ﻫذا ً
قال الحافظ  يف الـُّؽت" :)954/4( وﻫذا مِؿا يـبغل الت َق ُّؼظ لف :فؼد أصؾؼ اإلمام
ٍ ِ
ػرد ،لؽـ حقث ٓ يؽقن
أمحد ،والـسائل وغقر واحد م َـ الـُّؼاد لػظ الؿـؽر طىل مجرد الت ُّ
الؿتػرد يف وزن َم ْـ ُيحؽؿ لحديثف بالصحة بغقر طاضد يعضده".اﻫ
مسألة :ما الػرق بقـ الشاذ والؿـؽر؟
قال الحافظ  يف الـُّزﻫة( ص" :)99 ،98يف تعريػ الشاذ بلكف :ما رواه الؿؼبقل
مخال ًػا لؿـ ﻫق أوىل مـف ،والؿـؽر مخالػة الضعقػ.
ؿة ُأم ٍة ِم ْن ِطب ِ
اد ِه َق َب َض َكبِ َّقفَ ا َق ْب َؾفَ ا »...الحديث ،مـ
َ
* رواه مسؾؿ ( )4488بؾػظ« :إ ِ َِّن اهللَ إ َذا َأ َرا َد َر ْح َ َّ
صريؼ :بريد بـ طبد اهلل بـ أبل بردة طـ أبل بردة طـ أبل مقسك مرفقطًا.
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ِ
ــر ْد
مت ُْرو ُكــ ُف َمــا َواحــدٌ بِــف ا ْك َػ َ

E

ِِ
ِ
ــر ْد
أج َؿ ُعـــقا ل َضـــ ْعػف َف ْفـ َ
َو ْ
ــق َكـ َ

ي الِ َخادَٔٔ ٙالجَّالثَُُٕ :الِ َى ِت ُسٔكُ
الِ ٔك ِط ُ

e
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إذا اكػرد شخص أمجعقا طىل ضعػف بحديث ففق الؿتروك  ،ويعتبر
قسؿا مـ أقسام الؿردود.
ً

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ٍ
وجفٕ :ن بقـفؿا اجتؿاطً ا يف
وخصقصا مـ
وطُ ِرف هبذا أن بقـ الشاذ والؿـؽر طؿق ًما
ً

اشتراط الؿخالػة ،وافترا ًقا يف أن الشاذ راويف ٌ
ثؼة أو صدوق ،والؿـؽر راويف ضعقػ.اﻫ
( )9وطرفف هبذا غقر الـاضؿ كؿا يف خالصة ِ
الػ َؽر لؾشـزوري (ص ،)912وطرفف الحافظ يف
الـزﻫة( ص ،)944فؼال" :الؼسؿ الثاين مِ ْـ أقسام الؿردود وﻫق :ما يؽقن بسبب هتؿة
الراوي بالؽذب ﻫق الؿتروك".اﻫ
ٔعمى ِرا فاملرتٔك قطىاُ:
 -9ما رواه ضعقػ مجؿع طىل ضعػف.
فؿ بالؽذب.
 -4ما رواه مت ٌ
أخػ مـف كؿا صرحقا بف ،وأفاده الـاضؿ بالتشبقف .قالف
( )4أي :كالؿردود الؿقضقع ،لؽـف
ُّ
الزرقاين يف شرحف (ص ،)991والزُّ بقدي كذلؽ (ص.)915

911

ِ
قع
الؿ ْخ َت َؾ ُ
الؿ ْصـــُ ُ
ــؼ َ
َوال َؽــذ ُب ُ

E

َط َؾــك الـبِــل َف َ ِ
ــقع
الؿ ْق ُض ُ
ــذل َؽ َ

ضٕعُ
ي الجَّأٌ٘ َٔالجَّالثَُُٕ :الِ َى ِٕ ُ
الِ ٔك ِط ُ

الؽذب طىل الـبل ﷺ يؼال لف :مقضقع ،وﻫق كثقر.
مـف ما وضعتف الزكادقة يؼصدون بف ﻫدم الديـ.

e
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( )9يعـل :أسبابف كثقرة.
( )4ومـ ﻫمٓء الزكادقة :طبد الؽريؿ بـ أبل العقجاء ،قتؾف محؿد بـ سؾقؿان العباسل إمقر
ضرب طُ ـُ ُؼف قال:
بالبصرة طىل الزكدقة بعد سـة ( )961يف خالفة الؿفدي ،ولؿا ُأ ِخ َذ ل ِ ُت
َ
لؼد وضعت فقؽؿ أربعة آٓف حديث ُأحرم فقفا الحالل و ُأ َحؾؾ فقفا الحرام.
ٔوَ أضباب ا لٕضع أٖضّا:
والسـة،
آكتصار لؾؿذاﻫب ،كلصحاب إﻫقاء وأراء التل ٓ دلقؾ لفا مـ الؽتاب ُّ
وضعقا أحاديث كصر ًة ٕﻫقائفؿ كالخطابقة ،والرافضة وغقرﻫؿ.
رجال مـ أﻫؾ البدع رجع طـ بدطتف فجعؾ
قال طبد اهلل بـ يزيد الؿؼرئ " :إن ً
يؼقل :اكظروا ﻫذا الحديث طؿـ تلخذوكف :فنِكا ُكـا إذا رأيـا رأ ًيا جعؾـا لف حدي ًثا".
ٔوٍْ :الت َؽ ُّسب وآرتزاق ،ومِؿـ يػعؾ ﻫذا ال ُؼصاص :يضعقن إحاديث يف َقصصفؿ
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يتؼربقن هبا لؾعامة ،ولفؿ يف ﻫذا غرائب وطجائب وصػاقة وجف ٓ تقصػ ،كؿا حؽك
أبق حاتؿ البستل أكف دخؾ مسجدً ا فؼام بعد الصالة شاب فؼال :حدثـا أبق خؾقػة حدثـا
القلقد طـ شعبة طـ قتادة طـ أكس ،...وذكر حدي ًثا ،قال أبق حاتؿ :فؾؿا فرغ َدطَ ق ُتف،
رأيت أبا خؾقػة؟ قال .ٓ :قؾت :كقػ تروي طـف ومل تره؟! فؼال :إن الؿـاقشة معـا
فؼؾتَ :
مـ قؾة الؿروءة ،أكا أحػظ ﻫذا اإلسـاد ،فؽؾؿا سؿعت حدي ًثا ضؿؿتف إىل ﻫذا اإلسـاد.
صقف مل يتحرجقا مـ
ققم يـتسبقن إىل الزُّ ﻫد والت ُّ
ٔوٍْ :صؾب إجر والثقاب ،وﻫمٓء ٌ
ً
ورغبة يف حض الـاس
احتسابا بإجر طـد اهلل،
وضع إحاديث يف الترغقب والترﻫقب
ً
طىل الخقر واجتـاب الؿعاصل -فقؿا زطؿقا -وﻫؿ هبذا العؿؾ يػسدون وٓ يصؾحقن،
وقد اشتفر هبذا مجاطة مـفؿ :أبق سعقد الؿدائـل.
ٔوٍْ :التز ُّلػ إىل الخؾػاء ،كؿا وقع لغقاث بـ إبراﻫقؿ الـخعل الؽقيف :فنكف دخؾ طىل
ِ
ام ،فؼقؾ
ام
أمقر الؿممـقـ الؿفدي ،وكان
ُ
ب َ
الؿفدي ُيح ُّ
ُّ
ويؾعب بف ،فنذا ُقدا َمف َح َؿ ٌ
الح َؿ َ
ث أمقر الؿممـقـ .قال :حد َثـا فالن طـ فالن ِ
لفَ :حد ْ
س َب َق إِ ََّل فِي
طـ الـبل ﷺ قالََ « :ل َ
َك ْص ٍلَ ،أ ْو ُخ ٍّ
فَ ،أ ْو َحافِرٍَ ،أ ْو َجـَاحٍ ».
فزاد فقف :أو جـاح ،فلمر لف بِبدْ ٍ
رة –يعـل :طشرة آٓف درﻫؿ -فؾؿا َقػك قال :أشفد أن
َ
قػاك قػا كذاب .ثؿ ترك الحؿام ،بؾ أمر بذبحفا ،وقال :أكا محؾتف طىل ذلؽ.
اكظر الؿجروحقـ ،)86/9( الؿدخؾ إىل اإلكؾقؾ( ص ،)53الؿـار الؿـقػ
(ص ،)99فتح الؿغقث ،)481/9( تدريب الراوي.)929/9( 
حهي زٔاٖة احلدٖح املٕضٕع:
قال الحافظ  يف الـزﻫة( ص :)944واتػؼقا طىل تحريؿ رواية الؿقضقع إٓ
مؼروكًا ببقاكف :لؼقلف ﷺ« :م ْن َحدَّ َث َطـِّي بِ َح ِدي ٍ
ث ُي َرى َأك َُّه َك ِذ ٌب َففُ َو َأ َحدُ ا ْل َؽا ِذ َب ْق ِن»
َ
ْ
أخرجف مسؾؿ.
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وقد ثبت ِ
طـ الـبل ﷺ مـ ُص ُر ٍق تبؾغ حد التقاتر أكف -صؾقات اهلل
وسالمف طؾقف -قالَ « :م ْن َك َذ َب َط َؾ َّي ُم َت َع ِّؿ ًدا َف ْؾ َق َت َب َّوأ َم ْؼ َع َد ُه ِم َن الـ ِ
َّار».
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( )1

ــت كَــالجق َﻫ ِر الؿ ْؽـُ ِ
ــقن
َو َقــدْ أ َت ْ
َ ْ
َ
ِ
ـــت
رب ٍع َأ َت ْ
ْ
فـــق َق الثالثـــق َـ بِـــ َل َ

َســــؿ ْق ُت َفا َمـْ ُظق َمــــ َة ال َب ْق ُؼــــقكِل
ــت
ــت بِ َخـــ ْق ٍر ُختِ َؿ ْ
َأ ْبقا ُت َفــا َتؿ ْ
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قال أبق مهام -طػا اهلل طـف :-مل أجد تعؾق ًؼا طىل ﻫذيـ البقتقـ لشقخـا  ،فلققل:

() 9

قٌلى :كالجقﻫر.
ٍ
الجقﻫرُّ :
حجر يستخرج مـف شل ٌء ُيـتػع بف.
كؾ
قٌلى :الؿؽـقن.
تؿسف إيدي.
أي :الؿصقن الؿحػقظ ٓ ُّ
قٌلى :سؿقتفا.
أي :إرجقزة (مـظقمة البقؼقين).
ِ
كظؿا وكظا ًما ،وكظ َؿ ُف أل َػ ُف
والنَّظي :التللقػَ ،
وض ُّؿ شلء إىل آخر ،و َك َظ َؿ ال ُّؾملمَ يـظؿف ً
ٍ
سؾؽ فاكتظؿ و َتـَظ َؿ.
وج َؿ َعف يف
َ
ﻫذا ،وصؾك اهلل طىل كبقـا محؿد وطىل آلف وصحبف أمجعقـ.
وقد أهنقت ﻫذه التعؾقؼات يف ضفر يقم إحد الؿقافؼ (9248/2/5ﻫ) بؿؽة -زادﻫا
اهلل شر ًفا -وذلؽ بؿـزيل الؽائـ بؿحؾة جبؾ (أبق سالسؾ) ،ثؿ قؿت بؿراجعتف لقؾة
ال ُّثالثاء الؿقافؼ (9249/9/97ﻫ) بؿسجد رسقل اهلل ﷺ بالؿديـة الـبقية طىل ساكـفا
وأتؿ التسؾقؿ.
أفضؾ الصالة ُّ
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 )9إتؿام الػرح بالتعؾقؼات البقضاكقة طىل شرح مـظقمة ابـ فرح.
 )4أثار الؿستخرجة مـ كتاب مؼدمة الجرح والتعديؾ ٓبـ أبل حاتؿ.
 )3أجقبة العالمة الـجؿل طـ أسئؾة أبل مهام الصقمعل تعؾقؼ.
 )2إدلة الجؾقة يف تحريؿ كظر إجـبقة لؾصـعاين – تحؼقؼ.
 )5اإلكؾقؾ ٕجقبة العالمة ربقع الؿدخظ طـ أسئؾة الؿصطؾح والجرح
والتعديؾ - تعؾقؼ.
 )6التبقان مؿا صح يف فضائؾ سقر الؼرآن.
 )7تحذير الخؾؼ مؿا يف كتاب صقحة الحؼ.
 )8التعؾقؼ البؾقغ طىل رد العالمة الـجؿل طىل مادح التبؾقغ.
 )9التعؾقؼ القيف طىل رسالة رد طىل صقيف.
 )91التعؾقؼات الؿالح طىل مختصر دلقؾ أرباب الػالح.
 )99تـبقف إفاضؾ طىل تؾبقسات أﻫؾ الباصؾ.
 )94تـبقفات مفؿة لطالب العؾؿ.
 )93هتذيب وترتقب معرفة طؾقم الحديث لؾحاكؿ.

...
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 )92تقجقف الـظر إىل أصقل إثر لؾعالمة صاﻫر الجزائري – تحؼقؼ وتعؾقؼ.
 )95التقشقح الحثقث طىل مذكرة طؾؿ مصطؾح الحديث.
 )96حؽؿ الؿظاﻫرات لؾعالمة الؿدخظ – تعؾقؼ.
 )97الحقار القديع مع فضقؾة الشقخ طبد اهلل الؿـقع تعؾقؼ.
 )98رد الجقاب طىل مـ صؾب مـل طدم صبع الؽتاب لؾعالمة الـجؿل -
تعؾقؼ.
 )99الرققة والرقاة ...لؾعالمة الؿدخظ – تعؾقؼ.
 )41زوال الترح بشرح تعريػات العالمة الحؽؿل يف فـ طؾؿ الؿصطؾح.
 )49سبب آختالف لؾعالمة محؿد حقاة السـدي – تحؼقؼ.
 )44ما يحتاجف الػؼقف والؿتػؼف والؿػتل والؿستػتل مـ كالم الحافظ
الخطقب البغدادي مـ كتابف الػؼقف والؿتػؼف.
 )43مجؿقع الرسائؾ لؾعالمة الـجؿل مجع وتعؾقؼ ،ويحقي ما يظ:
أحؽام الؿعاﻫديـ والؿستلمـقـ.
التؽػقر وبقان خطره وأدلة ذلؽ.
حادثة امتفان الداكؿرك لصقرة الرسقل ﷺ. 
حػ الحقاجب وتشػقرﻫا مخالػ لؾشرع.
حؼ الـبل ﷺ بقـ الغؾق والتػريط.

...
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حؽؿ مؼاصعة مـتجات أطداء اإلسالم.
دور الؿسجد يف اإلسالم.
السؾػققن بريئقن مـ إطؿال اإلرﻫابقة.
الغؾق أسبابف وطالجف.
لؿاذا التقحقد أو ًٓ؟
الستر طىل مرتؽب الؿعصقة؟.
متك يشرع ّ
معامل التقحقد يف الحج.
 )42مجؿقع الرسائؾ والؿـظقمات العؾؿقة لؾعالمة حافظ الحؽؿل- 
مجع وتحؼقؼ وتعؾقؼ ،ويحقي ما يظ:
أمايل يف السقرة الـبقية.
تعريػات يف طؾؿ مصطؾح الحديث.
الزيادات طىل الؿـظقمة الشبراوية.
ُ ل َؿ ٌع حافؾة بذكر الػؼف والتػ ُّؼف والػؼفاء يف الصحابة والتابعقـ.
الؾملم الؿؽـقن يف أحقال إساكقد والؿتقن.
مجؿؾ تاريخ إكدلس يف اإلسالم.
مـظقمة السقرة الـبقية.
الؿـظقمة الؿقؿقة يف القصايا وأداب العؾؿقة - تحؼقؼ.

...

مـظقمة الـاسخ والؿـسقخ.
كصقحة اإلخقان طـ تعاصل الؼات والتبغ والدخان.
 )45مذكرة يف طؾؿ مصطؾح الحديث.
 )46مؼدمة الجرح والتعديؾ ٓبـ أبل حاتؿ قراءة وتعؾقؼ.
 )47مؼدمة الؽامؾ ٓبـ طدي تحؼقؼ وتعؾقؼ.
 )48مؼدمة الؿجروحقـ ٓبـ حبان تحؼقؼ وتعؾقؼ.
 )49مـتخب الػقائد الصحاح العقايل لؾخطقب البغدادي  -تحؼقؼ.
 )31الؿـتؼك مـ روضة العؼالء وكزﻫة الػضالءٓ بـ حبان.
 )39الؿـتؼك مـ كتاب التبقان يف آداب محؾة الؼرآن لؾـقوي.
 )34الؿققػ الصحقح مـ أﻫؾ البدع لؾعالمة الؿدخظ  -تعؾقؼ.
 )33كبذة يسقر مـ حقاة أحد أطالم الجزيرة.
 )32كثر الجقاﻫر الؿضقة طىل كتاب أمايل يف السقرة الـبقية.
 )35الـؽت الؿالح طىل دلقؾ أرباب الػالح.
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